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20/04/201860VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS LĪGUMS Nr. 20/04/2018-1-SPP 

 
Daugavpilī                                         2018. gada 20.aprīlī 

  

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

41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, tās valdes locekļa Reiņa Joksta un valdes 

locekles Ilonas Skrindas personās, kuri darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”no vienas 

puses, un 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzelme D”, reģistrācijas Nr. 41503004946, juridiskā adrese 

Ventspils ielā 60, Daugavpilī, tās valdes locekļa Igora Radivanoviča personā, kurš darbojas uz statūtu 

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

pamatojoties uz iepirkuma “Būvmateriālu, santehnikas, apkures un elektromateriālu piegāde”, 

identifikācijas Nr. DRS 2018/32, rezultātiem noslēdz vispārīgās vienošanās līgumu (turpmāk tekstā – 

„Vienošanās”) par sekojošo:  

1. Vienošanās priekšmets un laiks 

 

1.1. Pasūtītājs paraksta Vienošanās ar visiem Piegādātājiem, kas atklātā konkursa rezultātā ierindojas 

pirmajā, otrajā un trešajā vietā katrā daļā.  

1.2. Vienošanās priekšmets ir celtniecības remontmateriālu, santehnikas un elektropreču (turpmāk tekstā - 

“Prece”) piegāde. 

1.3. Preču cenas nedrīkst pārsniegt Iepirkuma ietvaros Piegādātāja iesniegtajā tehniskajā un finanšu 

piedāvājumā noteiktās cenas. 

1.4. Ar Vienošanās parakstīšanu: 

1.4.1. Piegādātājam tiek piešķirtas tiesības slēgt piegādes līgumu ar Pasūtītāju par iepirkuma priekšmeta 

tehniskās specifikācijas konkrētas (-u) daļas (-u), kurā Piegādātājs piedāvājis vienu no trīs zemākām visu 

pozīciju vienības cenu summu attiecīgajā daļā (turpmāk – Pozīcija), piegādi; 

1.4.2. Piegādātājam tiek noteikta pozīcijas piegādes līguma noslēgšanas kārtība; 

1.4.3. Piegādātājs apņemas slēgt piegādes līgumu ar Pasūtītāju un piegādāt Pasūtītājam attiecīgajā Pozīcijā 

norādītās Preces, saskaņā ar Iepirkuma ietvaros iesniegto Piegādātāja tehnisko un finanšu piedāvājumu. 

1.5. Vienošanās summa kopā visiem Preču piegādātājiem saskaņā ar Iepirkuma Nr. DRS 2018/32 

rezultātiem bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir EUR 41 999,99 ( četrdesmit viens 

tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 euro centi).  

 

2. Piegādes līguma slēgšana un izpilde 

 

2.1. Piegādes līgums tiek slēgts starp Pasūtītāju un trīs Preču Piegādātājiem, kuri piedāvājuši attiecīgajā 

daļā trīs zemākās visu pozīciju vienības cenu summas. Piegādes līgums tiek slēgts ar katru Preču 

Piegādātāju atsevišķi. 

2.2. Pasūtītājs Preces prioritāri pasūta no tā Piegādātāja, kurš piedāvājis piedāvājumu ar zemāko visu 

pozīciju vienības cenu summu attiecīgajā daļā (Piegādātājs Nr.1). Ja Piegādātājs Nr.1 nespēj piegādāt 

pasūtītās Preces, Pasūtītājam ir tiesības Preces pasūtīt no nākamā Piegādātāja (Piegādātājs Nr.2), ja arī 

Piegādātājs Nr.2 Preces nespēj piegādāt, Pasūtītājs Preces pasūta no Piegādātāja Nr.3.  

2.3. Piegādes līgumā Piegādātājs vienojas ar Pasūtītāju par piegādājamām Precēm, to piegādes apjomu un 

termiņiem, nosūtot rakstveidā pasūtījumu Piegādātājam pa faksu, veicot pasūtījumu elektroniski vai 

telefoniski.  

2.4. Ja Piegādātājs, ar kuru tika noslēgts Piegādes līgums, nespēj piegādāt kādu Preci, piegādā nekvalitatīvu 

Preci, vai nevar to piegādāt par Vienošanās noteikto cenu, vai citiem Piegādes līguma nosacījumiem, 

Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Piegādes līgumu vispār vai pārtraukt Piegādes līgumu par konkrētu Preces 

piegādes daļu/pozīciju.  

2.5. Ja Piegādātājs nevar nodrošināt Pasūtītāja pieprasītās Preces piegādi, tam nav tiesību celt pretenzijas 

pret Pasūtītāju vai citu Piegādātāju, kurš saskaņā ar iepirkuma rezultātiem ir ierindojies otrajā un trešajā 

vietā un ar kuru tiks noslēgts Piegādes līgums par šīs Preces piegādi. 

2.6. Iestājoties Vienošanās 2.4. punktā minētajiem apstākļiem, Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties nākamo 

Piegādātāju. 
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3. Pušu pienākumi un tiesības 

3.1.  Piegādātājs: 

3.1.1.   apņemas veikt Preču piegādi Pasūtītājam atbilstoši noslēgtā Piegādes līguma noteikumiem; 

3.1.2. atbild par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

3.1.3.    visā Vienošanās darbības laikā apņemas ievērot Vienošanās noteikto Piegādes līguma noslēgšanas 

kārtību; 

3.2.  Pasūtītājs: 

3.2.1.  apņemas ievietot iepirkuma rezultātus un paziņojumu par Vienošanās noslēgšanu internetā Pasūtītāja 

mājas lapā: www.slimnica.daugavpils.lv un IUB mājas lapā www.iub.gov.lv ; 

3.2.2. nodrošina Piegādātāju ar visu nepieciešamo informāciju par Pasūtītāju, kā arī citu informāciju, kas 

nepieciešama Piegādes līgumu slēgšanas gaitā. 

 

4. Strīdu izskatīšanas kārtība 

4.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. 

4.2. Ja Puses nevar vienoties, strīds risināms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Vienošanās noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja 

šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko 

attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāmi dabas katastrofas, ūdens 

plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu 

normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas ir ārpus Pušu iespējamās kontroles robežām. 

5.2. Puse, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otrai Pusei, tiklīdz šāda 

paziņošana kļuvusi attiecīgajai Pusei iespējama, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja šāds 

paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījusī Puse atbild otrai Pusei par visiem zaudējumiem, kuri 

pēdējai radušies. 

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām, katrai no 

Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo Vienošanos. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav 

atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās. 

 

6. Noslēguma noteikumi 

 

6.1. Jautājumus, kas Vienošanās nav atrunāti, puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem. 

6.2. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Jebkuras 

izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām 

sastāvdaļām. 

6.3. Vienošanās ir saistoša Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

6.4. Izbeidzot Vienošanos, vienlaicīgi tiek izbeigti uz Vienošanās pamata noslēgtie piegādes līgumi. 

6.5. Ja kāds no šīs Vienošanās noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos noteikumus. 

6.6. Ar mērķi labāk organizēt Pušu sadarbību un Vienošanās saistību izpildi, Puses nozīmē atbildīgās 

personas: 

No Pasūtītāja puses: Celtniecības preces un materiāli – Vladimirs Narovskis 

Santehnikas preces un materiāli – Edgars Kairišs,  

Elektrotehnikas preces – Eduards Turovičs, t. +371 26407660, fakss +371 65405254. 

No Piegādātāja puses: valdes loceklis Igors Radivanovičs, tālr.+ 371 29296860; fakss: 371 65420922; e-

pasts: dzelmed@inbox.lv.   

6.7. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz 3 (trim) lapām, no tiem vienu 

eksemplāru saņem Pasūtītājs, otru - Piegādātājs. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 
7. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti: 

 

http://www.slimnica.daugavpils.lv/
http://www.iub.gov.lv/
mailto:dzelmed@inbox.lv
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 Pasūtītājs Piegādātājs 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” SIA “Dzelme D” 

Juridiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 
Ventspils ielā 60, Daugavpils, LV-

5404 

Tālrunis +371 65405282 +371 29296860 

Fakss +371 65405254 +371 65420922 

Reģ. Nr. 41503029600 41503004946 

Banka AS SEB Banka AS SEB Banka 

Bankas kods UNLALV2X UNLALV2X 

Konta Nr. LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 LV61UNLA0005001467050 

e-pasts sia.drs@apollo.lv dzelmed@inbox.lv  

 

 

____________________ 

Valdes loceklis Reinis Joksts 

 

____________________ 

Valdes locekle Ilona Skrinda 

 

 

 

____________________ 

Valdes loceklis Igors Radivanovičs 

 

mailto:sia.drs@apollo.lv
mailto:dzelmed@inbox.lv
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PIEGĀDES LĪGUMS Nr. 20/04/2018-2-SPP 

 

Daugavpilī,                                                   2018.gada 20.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 “Dzelme D”, reģistrācijas Nr. 41503004946, juridiskā adrese 

Ventspils ielā 60, Daugavpilī, tās valdes locekļa Igora Radivanoviča personā, kurš 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 “Būvmateriālu, santehnikas, apkures un elektromateriālu piegāde”, identifikācijas 

Nr. DRS 2018/32, rezultātiem, noslēdz savā starpā Līgumu izsakot to šādā redakcijā: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs, pamatojoties uz Pasūtītāja atsevišķiem pasūtījumiem, apņemas pārdot Pasūtītājam 

būvmateriālus, santehniku, apkures un elektromateriālus turpmāk - Preces, kuru nosaukums un cena ir noteikti 

Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums”, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, bet 

Pasūtītājs apņemas pieņemt Preces no Piegādātāja un veikt apmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.  

1.2. Līguma 1.pielikums „Tehniskais un finanšu piedāvājums” tiek veidots, pamatojoties uz Piegādātāja finanšu 

piedāvājumu, Vispārīgo vienošanos Nr. 20/04/2018-1-SPP un iepirkuma Nolikuma tehnisko specifikāciju. 

1.3. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus, vai līdz  brīdim, kad 

kopējā visu Līgumu saistību izpildes rezultātā noslēgto atsevišķo pasūtījumu summa sasniedz Pasūtītāja šim 

iepirkumam budžetā plānotos līdzekļus, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk. 

1.4.  Šī Līguma izpratnē Piegādātājs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem piegādā Preces uz savu 

tirdzniecības vietu /noliktavu, turpmāk - Preču iegādes punkts, bet Pasūtītājs pasūtītās Preces ar saviem spēkiem 

un par saviem līdzekļiem iegādājas Piegādātāja Preču iegādes punktā. 

 

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. 

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. Preces cena par katru piegādājamo Preci tiek norādīta eiro valūtā Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un 

finanšu piedāvājums”. 

2.4. Ja Līguma darbības laikā Piegādātājs rīko akcijas, kuru laikā Preces tiek pārdotas par zemākām cenām 

nekā noteikts Līguma 1.pielikumā „Tehniskais un finanšu piedāvājums”, tad Piegādātājam ir pienākums 

informēt Pasūtītāju un piegādāt šīs Preces par akcijas cenām. 

2.5. Līguma summa ietver Preču piegādes izdevumus, iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī 

citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi. 

2.6. Puses vienojas, ka Pasūtītājs samaksu par kvalitatīvām, Pasūtītāja pasūtījumam un prasībām atbilstošām 

Precēm veic 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preču pieņemšanas un Preču pavadzīmes parakstīšanas, 

pārskaitot naudu Piegādātāja norēķinu kontā. 

2.7. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu Piegādātāja bankas norēķinu kontā.  

2.8. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, Pasūtītājs pēc Līguma laušanas veic pilnīgu norēķinu ar Piegādātāju 

par piegādāto Preci uz Līguma laušanas dienu, saskaņā ar Līguma 2.6. punktu. Ja Līgums netiek pildīts kādas 

no Pusēm vainas dēļ, Puses rīkojas atbilstoši noslēgtā Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā 

esošiem normatīvajiem aktiem. 

 

3. PREČU PASŪTĪŠANAS, NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
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3.1. Pasūtītājs Preces prioritāri, veicot atsevišķus pasūtījumus, iegādājas no tā Piegādātāja, kurš piedāvājis 

piedāvājumu ar zemāko visu pozīciju vienības cenu summu attiecīgajā daļā (Piegādātājs Nr.1). Ja Piegādātājs 

Nr.1 nespēj piegādāt pasūtītās Preces, Pasūtītājam ir tiesības Preces iegādāties no nākamā Piegādātāja 

(Piegādātājs Nr.2), ja arī Piegādātājs Nr.2 Preces nespēj piegādāt, Pasūtītājs Preces iegādājas no Piegādātāja 

Nr.3.  

3.2. Ja Prece nav pieejama Preces iegādes punktā nekavējoties, Piegādātājs Preču piegādi veic ne vēlāk kā 3 

(trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pasūtījuma saņemšanas brīža. Puses var savstarpēji rakstiski vienoties arī 

par citu piegādes termiņu, ja neviens no Piegādātājiem nevar nodrošināt Preces pieejamību Līgumā noteiktajā 

termiņā. Termiņu saskaņošanā noteicošais ir Pasūtītāja viedoklis. 

3.3. Piegādātājs, kurš nav spējis piegādāt kādu Preci, nezaudē tiesības šīs Preces piegādāt nākotnē, citā 

Pasūtītāja pasūtījumā. 

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

šī Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, vai konstatēts iztrūkums, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis 

sastāda defektu aktu. Turklāt šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt defektu aktā 

norādītās, neatbilstošās 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 izsaiņošanas vai izmantošanas brīdim, Pasūtītājs sagatavo un Piegādātājam 

iesniedz defektu aktu, kurā norāda konstatētās nepilnības.  

3.6. Piegādātājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža novērš aktā konstatētos defektus, 

neatbilstību, trūkumu 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 pilnvarotie pārstāvji) 

parakstījušas Preču pavadzīmi.  

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

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

pavadzīmēs tiek uzrādītas piegādāto Preču cenas, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Obligāti jānorāda šī 

Līguma numurs. 

3.9. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir nepieciešams pasūtīt Preces, kas nav norādītas Līguma 1.pielikumā 

„Tehniskais un finanšu piedāvājums”, Pasūtītājs sazinās ar visiem Piegādātājiem, ar kuriem tika noslēgts 

Līgums, un veic cenu aptauju Pasūtītāja pasūtītajai Precei. 

3.10. Veicot Preču pasūtījumu un cenu aptauju (nepieciešamības gadījumā), Pasūtītājs sazinās ar Piegādātājiem 

elektroniski, pa faksu vai telefoniski, saskaņā ar Līguma 3.11.2. apakšpunktā norādītajiem sakaru līdzekļiem. 

3.11. Pilnvarotā persona šī Līguma saistību izpildīšanā (pasūtīt, pieņemt preci, parakstīt pavadzīmes, sastādīt 

un parakstīt defektu aktu): 

3.11.1. No Pasūtītāja puses:  

Celtniecības preces un materiāli – Vladimirs Narovskis, t. +371 26130518; 

Santehnikas preces un materiāli – Edgars Kairišs, t. +371 28314958; 

Elektrotehnikas preces – Eduards Turovičs, t. +371 26407660, fakss +371 65405254; 

3.11.2. No Piegādātāja puses: valdes loceklis Igors Radivanovičs, tālr.+ 371 29296860; fakss: 371 65420922; 

e-pasts: dzelmed@inbox.lv. 

 

4. PUŠU APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS 

4.1. Piegādātājs apņemas nodrošināt Preces kvalitāti atbilstoši Līguma un tā pielikumos  noteiktajām prasībām. 

4.2. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst visām Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un standartiem 

attiecībā uz tās kvalitāti un drošību, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai. 

4.3. Preču Garantijas termiņā Piegādātājam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst visus Preces defektus 

un trūkumus, vai apmainīt Preci pret jaunu, kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu Preci bez maksas 3 

(trīs) darba dienu laikā vai citā Pušu savstarpēji rakstveidā saskaņotajā termiņā. Termiņu saskaņošanā 

noteicošais ir Pasūtītāja viedoklis. 

4.4. Pretenzijas Piegādātājam Pasūtītājs garantijas termiņā iesniedz rakstveidā.  

4.5. Piegādātājs nodrošina, ka Preces ir iesaiņotas ražotāja iepakojumā un attiecīgi marķētas, atbilstoši ražotāja 

noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; 
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4.6. Parakstot līgumu, Piegādātājs apliecina, ka ir vienīgais pilntiesīgais Preces īpašnieks, kam ir tiesības to 

atsavināt Pasūtītājam kā noteikts līgumā, un, ka Piegādātājam līguma spēkā stāšanās brīdī ir visas tiesības un 

pilnvaras noslēgt Līgumu.  

4.7. Gadījumā, ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu, iepirkumā uzrādītās Preces vietā, tad Piegādātājs ir atbildīgs 

par to, ka piedāvāta Prece ir ekvivalents pieprasītajai Precei. Ja pēc piegādes noskaidrojas, ka piedāvātais 

ekvivalents neatbilst noteiktajām prasībām, tad Pasūtītājs atdodot atpakaļ piegādāto Preci Piegādātājam ar 

tiesībām piemērot Līgumsodu par Pasūtītājam līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu. 

4.8. Ja Piegādātājs neveic defektu, neatbilstību, trūkumu novēršanu Līguma 3.6. un 4.3.punktos noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Piegādātāja, līgumsodu Līguma 5.1. un 5.2.punktos noteiktajā apmērā, 

atlīdzināt Preces vērtību pilnā apmērā vai pieaicināt citu uzņēmēju defektu novēršanai, un šajā gadījumā 

Piegādātājs apmaksā ar defektu novēršanu saistītos izdevumus, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstīto rēķinu.  

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Ja Piegādātājs neievēro Līguma 3.6. punktā 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 Līguma 4.3. punktā 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. 

5.3. 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. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem. 

 

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīta Piegādātāju un citu sadarbības partneru saistību 

neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

 

7. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, GROZĪŠANA UN TĀ IZBEIGŠANA 
7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību 

izpildei.  

7.2. Līgums var tikt izbeigts ar savstarpēju rakstisku Pušu vienošanos vai citādi saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 3 (trīs) darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot Piegādātāju, 

nosūtot rakstisko paziņojumu par Līguma izbeigšanu Piegādātājam, gadījumā, ja Piegādātājs sistemātiski 

(vairāk kā trīs reizes Līguma darbības laikā) nepilda Līgumā noteiktās saistības.  

7.4. 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. 
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8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Puses garantē, ka tām 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. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

8.3. Visi Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

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

izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

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

spēku tā pārējos punktos.  

8.6. 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. 

8.7. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam. Abiem eksemplāriem ir 

vienāds juridisks spēks. 

8.8. Līgumam tā spēkā stāšanās brīdī pievienoti šādi pielikumi:  

1. Pielikums: “Tehniskais un finanšu piedāvājums”. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

     Pasūtītājs Piegādātājs 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” SIA “Dzelme D” 

Juridiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 Ventspils ielā 60, Daugavpils, LV-5404 

Tālrunis +371 65405282 +371 29296860 

Fakss +371 65405254 +371 65420922 

Reģ. Nr. 41503029600 41503004946 

Banka AS SEB Banka AS SEB Banka 

Bankas kods UNLALV2X UNLALV2X 

Konta Nr. LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 LV61UNLA0005001467050 

e-pasts sia.drs@apollo.lv 

dzelmed@inbox.lv  

  

 

____________________ 

Valdes loceklis Reinis Joksts 

 

 

____________________ 

Valdes locekle Ilona Skrinda 

 

 

____________________ 

Valdes loceklis Igors Radivanovičs 
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   Pielikums Nr.1 

   2018.gada 20.aprīļa 

 Piegādes līgumam Nr. 20/04/2018-2-SPP           
 


