
Iepirkums “Pacienta simulatoru (manekenu treniņiem) ārkārtas situāciju prasmju apgūšanai medicīnā iegāde”, 

identifikācijas Nr. DRS 2018/33/INTERREG 

Piegādes līgums Nr. 07/06/2018-2-INTERREG 

Piegādātāja līguma reģ.Nr.M260/2018-7 

 

Daugavpilī,                                                   2018.gada 7.jūnijā 
 

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 “Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas Nr. 

40003547099, juridiskā adrese Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. LV-1076, tās 

valdes locekles Daces Rātfelderes personā, kura 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 “Pacienta simulatoru (manekenu treniņiem) 

ārkārtas situāciju prasmju apgūšanai medicīnā iegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2018/33/INTERREG, 

rezultātiem,  

INTERREG Latvijas-Lietuvas programmas projekta Nr. LLI - 224 “Kvalitatīvas medicīnas 

pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu 

reģionā Zarasi – Daugavpils” ietvaros, noslēdz savā starpā Līgumu izsakot to šādā redakcijā: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs pārdod, piegādā, uzstāda un nodod īpašumā Pasūtītājam, bet Pasūtītājs pērk un 

pieņem savā īpašumā: 

1.1.1. Iepirkuma priekšmeta 1.lotē – Padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas (ACLS) 

apmācībām paredzētu pacienta simulatoru (manekenu); 

1.1.2. Iepirkuma priekšmeta 2.lotē – Intubācijas un elpošanas vadības prasmju apgūšanai 

paredzētu simulatoru (manekenu), 

turpmāk - „Ierīce”. 

1.2. Piegādātājs apņemas Ierīci piegādāt Pasūtītājam saskaņā ar “Tehnisko piedāvājumu” Pielikums 

Nr.1 un “Finanšu piedāvājums” Pielikums Nr.2, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3. Ierīci Piegādātājs piegādā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā 

slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa tiek noteikta: 

2.1.1.  par Ierīci 1.lotē bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) EUR 16 100.00 

(sešpadsmit tūkstoši viens simts euro 00 centi), PVN 21% EUR 3381.00 (trīs tūkstoši trīs simti 

astoņdesmit viens euro 00 centi), kopā ar PVN EUR 19481.00 (deviņpadsmit tūkstoši četri simti 

astoņdesmit viens euro 00 centi). 

2.1.2.  par Ierīci 2.lotē bez PVN EUR 1 900.00 (viens tūkstotis deviņi simti euro 00 centi), PVN 21% 

EUR 399.00 (trīs simti deviņdesmit deviņi euro 00 centi), kopā ar PVN EUR 2299.00 (divi tūkstoši 

divi simti deviņdesmit deviņi euro 00 centi). 

2.1.3. Līguma kopējā summa nepārsniedz EUR 18 000.00 (astoņpadsmit tūkstoši euro 00 centi) bez 

PVN. PVN summa tiek aprēķināta un norādīta rēķinā atbilstoši LR “Pievienotās vērtības nodokli 

likuma” nodokļa procenta likmēm un noteikumiem.  

2.2. Cenā ir iekļautas visas Ierīces iepakojuma, piegādes, tehniskā apkope un darbības traucējumu 

novēršana, remonts garantijas laikā, darbinieku apmācība, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi 

izdevumi. Papildus izmaksas nav pieļaujamas. 



Iepirkums “Pacienta simulatoru (manekenu treniņiem) ārkārtas situāciju prasmju apgūšanai medicīnā iegāde”, 

identifikācijas Nr. DRS 2018/33/INTERREG 

2.3. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, Ierīces cena 

un Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas 

stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Ierīces cena un Līguma summa bez PVN 

šādā kārtībā nevar tikt grozītas. 

2.4. Puses vienojas, ka apmaksa par Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām atbilstošu Ierīci 

tiek veikta EUR ar pārskaitījumu Piegādātāja norādītajā norēķinu bankas kontā 30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un parakstīšanas dienas. Rēķins tiek izrakstīts pēc Preces 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un visas Ierīces tehniskās dokumentācijas 

saņemšanas. 

2.5. Par Ierīces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja 

bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN PRECES PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA 

3.1.  Piegādātājs piegādā Ierīci 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.  

3.2. Pasūtītājs, pieņemot Ierīci, ir tiesīgs pārbaudīt Ierīces atbilstību un kvalitāti. Ja Ierīce neatbilst šī 

Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sastāda defektu aktu. Turklāt šajā gadījumā 

Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt defektu aktā norādīto un neatbilstošo Ierīci. 

3.3. Piegādātājs ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no akta saņemšanas brīža novērš aktā konstatētos 

trūkumus uz sava rēķina un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Ierīces piegādes nokavējumu. 

3.4. Ierīce uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvarotās  

personas) parakstījušas pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu (pavadzīmi). Rēķinā obligāti 

jānorāda šī Līguma numurs un atsauce uz projektu Nr. LLI - 224 “Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu 

pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – 

Daugavpils”. 

3.5. Pilnvarotā persona šī Līguma saistību izpildīšanā (pasūtīt, pieņemt Ierīci, parakstīt pavadzīmes, 

sastādīt un parakstīt defektu aktu): 

3.5.1. No Pasūtītāja puses: medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs, tālr.+371 26495587; 

fakss: +371 65405254; e-pasts: v.ivanovs@siadrs.lv; 

3.5.2. No Piegādātāja puses: produktu speciāliste Jeļena Maruta, tālr.29283302, 67620126, fakss 

+371 67620070, e-pasts lena@arbor.lv . 

 

4. PUŠU APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS 

4.1. Ierīces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no uzstādīšanas brīža. 

4.2. Piegādātājs apņemas nodrošināt Ierīces kvalitāti atbilstoši Līguma un tā pielikumos  noteiktajām 

prasībām. 

4.3. Piegādātājs apņemas veikt Ierīces uzstādīšanu ievērojot  visu Ierīču uzstādīšanas regulējošo LR 

spēkā esošo normatīvo aktu noteiktās prasības. 

4.4. Piegādātājs garantē, ka Ierīce ir jauna, nelietota un  atbilst visām Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām un standartiem attiecībā uz tās kvalitāti un drošību, kā arī Ierīces izgatavotāja sniegtajai 

informācijai. 

4.5. Piegādātājs garantijas laikā nodrošina Ierīcei bezmaksas remontu un bezmaksas tehnisko apkopi 

visa garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas nosacījumiem (Pielikums Nr.1).  

4.6. Piegādātājs nodrošina bezmaksas darbinieku profesionālo apmācību Ierīces lietošanā uz vietas 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienībā “Centrāla slimnīca” – Vasarnīcu ielā 20, 

Daugavpilī, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu. 

4.7. Ja garantijas periodā, Ierīces izmantošanas laikā, tai rodas tehniskas problēmas, kuru rezultātā 

vairs nevar turpināt šo Ierīci lietot, tad Piegādātājs paredz aizvietošanu ar līdzvērtīgu Ierīci, kamēr 

Ierīcei tiek veikts bezmaksas remonts, bet ja nav iespējams šo Ierīci salabot, tad tiek piedāvāta jauna 

analoģiska Ierīce, kurai iestājās jauns garantijas periods. 
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4.8. Piegādātājs garantē, ka Ierīcei ir ES valstī izdots CE atbilstības sertifikāts. 

4.9. Parakstot Līgumu, Piegādātājs apliecina, ka ir vienīgais pilntiesīgais Ierīces īpašnieks, kam ir 

tiesības to atsavināt Pasūtītājam kā noteikts Līgumā, un, ka Piegādātājam Līguma spēkā stāšanās brīdī 

ir visas tiesības un pilnvaras noslēgt Līgumu.  

4.10. Piegādātājs garantē, ka Ierīcei ir pievienota ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā, kā arī 

ražotāja dokumentācija Ierīces apkopei un dezinfekcijai.  

 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Ja Piegādātājs neveic Ierīcei piegādi Līgumā noteiktajā termiņā vai nepilda citus Līguma 

nosacījumus, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā 

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

summas. 

5.2. Ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Piegādātājam 

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

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

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

Līguma noteikumu izpildīšanu. 

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

zaudējumiem. 

5.5. Ierīces kvalitātei ir jāatbilst šajā Līgumā norādītajām prasībām, Pasūtītāja pieprasījumam, kā arī 

visu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz Ierīci.  

 

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, 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 Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā Ierīci nepiegādāja.  

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. 

 

8. CITI NOTEIKUMI 
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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 tiesību normatīvajiem aktiem. 

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

strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

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

nezaudē spēku tā pārējos punktos.  

8.5. 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. 

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

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

8.7. Līgumam tā spēkā stāšanās brīdī pievienoti šādi pielikumi:  

1. Pielikums: “Tehniskā specifikācija” 

2. Pielikums: “Finanšu piedāvājums”, 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
    Pasūtītājs Piegādātājs 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” SIA “Arbor Medical Korporācija” 

Juridiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417 Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., 

Ķekavas novads, LV-1076 

Tālrunis +371 65405282 +371 67620126 

Fakss +371 65405254 +371 67620070 

Reģ. Nr. 41503029600 40003547099 

Banka Valsts kase AS Swedbank 

Bankas kods TRELLV22 HABALV22 

Konta Nr. LV34 TREL 9823 2770 0300 0 LV98HABA0551000850592 

e-pasts sia.drs@apollo.lv arbor@arbor.lv  

  

 

____________________ 

valdes loceklis Reinis Joksts 

 

____________________ 

valdes locekle Ilona Skrinda 

 

 

 

____________________ 

valdes locekle Dace Rātfeldere 
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Pielikums Nr.1 

2018.gada 7.jūnija 

piegādes līgumam Nr. 07/06/2018-2-INTERREG 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
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Pielikums Nr.2 

2018.gada 7.jūnija 

piegādes līgumam Nr. 07/06/2018-2-INTERREG 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 
 

 

 


