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Piegādes līgums Nr. 25/09/2018-2-MIP  

 
Daugavpilī,                                                  2018.gada 25.septembrī 

 

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 

Piegādātāja nosaukums, reģistrācijas Nr.40103599415, juridiskā adrese Varkaļu iela 13a, 

Rīga, LV - 1067, tās valdes priekšsēdētāja Igora Palkova 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 “Urodinamikas izmeklējumu ierīces 

iegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2018/71, rezultātiem, noslēdz savā starpā Līgumu, turpmāk tekstā 

- “Līgums”, izsakot to šādā redakcijā: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs pārdod, piegādā, uzstāda, palaiž ekspluatācijā un nodod īpašumā Pasūtītājam, bet 

Pasūtītājs pērk un pieņem savā īpašumā urodimanikas ierīci (Solar Silver BD, MMS Laborie), 

turpmāk - Ierīce un tai piederīgos papildpiederumus (turpmāk – Piederumi).  

1.2. Piegādātājs apņemas Ierīci/Piederumus piegādāt, uzstādīt un palaist ekspluatācijā Pasūtītājam 

saskaņā ar Līguma “Tehnisko piedāvājumu” Pielikums Nr.1 un “Finanšu piedāvājumu” Pielikums 

Nr.2, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3. Ierīci/Piederumus Piegādātājs piegādā, uzstāda un palaiž ekspluatācijā SIA “Daugavpils 

reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils. 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2.pielikums) sastāda līdz EUR 41 

999.99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi  euro un 99 centi) bez PVN, 

kas tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi, no kuras: 

2.1.1. par Ierīci: EUR 18 200.00 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi)  bez 

PVN, PVN – EUR 3822.00 (trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit divi euro un 00 

centi), kopā EUR 22022.00 (divdesmit divi tūkstoši divdesmit divi euro un 00 

centi); 

2.1.2. par Piederumiem: līdz EUR 23 799.99 bez PVN, PVN tiek aprēķināts un maksāts 

papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 

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

likuma” nodokļa procenta likmēm un noteikumiem.  

2.3. Līguma 2.1.punktā minētajā summā ir iekļautas visas Ierīces/Piederumu iepakojuma, 

piegādes līdz Pasūtītāja norādītājai vietai, uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā izmaksas, 

Ierīces uzturēšanas, servisa un remonta, darbinieku apmācība, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi 

izdevumi. Papildus izmaksas nav pieļaujamas. 

2.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, 

Ierīces/Piederumu 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/Piederumu cena un Līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas. 

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

Ierīci tiek veikta EUR ar pārskaitījumu Piegādātāja norādītajā norēķinu bankas kontā ar 12 

(divpadsmit) vienādi dalītiem ikmēneša maksājumiem, saskaņā ar maksājumu grafiku (Pielikums 

Nr.3). Pirmais maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no visas Ierīces 

tehniskās dokumentācijas saņemšanas dienas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 
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Turpmākie maksājumi tiek veikti ne vēlāk kā līdz katra kalendārā mēneša pēdējam datumam. 

Pasūtītājam ir tiesības veikt visu atmaksu priekšlaicīgi. 

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

atbilstošiem Piederumiem veic 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Piederumu pieņemšanas 

un Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norēķinu kontā. 

2.7. Par Ierīces/Piederumu 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, uzstāda un palaiž Ierīci ekspluatācijā 4 (četru) nedēļu laikā no Līguma 

noslēgšanas dienas.  

3.2. Piegādātājs apņemas piegādāt Piederumus 6 (sešu) kalendāro dienu laikā no atbilstoša 

pieprasījuma saņemšanas brīža. Piegādātājs pārdod Piederumus saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu, par 

katru pasūtījumu noformējot atsevišķu preču pavadzīmi – rēķinu. 
3.2. Pasūtītājs, pieņemot Ierīci/Piederumus, ir tiesīgs pārbaudīt Ierīces/ Piederumu atbilstību un 

kvalitāti. Ja Ierīce/Piederumi 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/ Piederumus. 

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/Piederumu piegādes 

nokavējumu. 

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

noformēti Preču pavadzīmju trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – 

Pasūtītājam), Preču pavadzīmē - rēķinā tiek uzrādīta piegādātās Ierīces/Piederumu cena, PVN 

likme un kopējā cena ar PVN.  

3.5. Ierīce/Piederumi uzskatāma par piegādātu, uzstādītu, palaistu ekspluatācijā un nodotu 

Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvarotās  personas) parakstījušas pieņemšanas – nodošanas 

aktu un rēķinu (pavadzīmi).   

3.6. Pilnvarotā persona šī Līguma saistību izpildīšanā (pasūtīt, pieņemt Ierīci/Piederumus, 

parakstīt pavadzīmes, sastādīt un parakstīt defektu aktu): 

3.6.1. No Pasūtītāja puses: par Ierīci: medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs, e-pasts: 

V.Ivanovs@siadrs.lv , tālr. 26495587;  

par Piederumiem: aptiekas vadītāja Dace Umbraško, tālr.+ 371 65405281; fakss: +371 65405254; 

e-pasts d.umbrasko@siadrs.lv; 

3.6.2. No Piegādātāja puses: projektu vadītājs Zigmunds Pogulis, tālr. + 371 26639904 , fakss 

+ 371 66103010, e-pasts zigmunds.pogulis@amedical.eu. 

 

4. PUŠU APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS 

4.1. Ierīces/Piederumu garantijas laiks ir 24 mēneši no Ierīces “Nodošanas -pieņemšanas akta” 

abpusējas parakstīšanas brīža. 

4.2. Piegādātājs apņemas nodrošināt Ierīces/Piederumu kvalitāti atbilstoši Līguma un tā 

pielikumos  noteiktajām prasībām. 

4.3. Piegādātājs apņemas veikt Ierīces uzstādīšanu un palaišanu ekspluatācijā ievērojot visu Ierīču 

uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā regulējošo LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktās 

prasības. 

4.4. Piegādātājs garantē, ka Ierīce/Piederumi atbilst visām Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un standartiem attiecībā uz to kvalitāti un drošību, kā arī Ierīces/Piederumu izgatavotāja 

sniegtajai informācijai. 

4.5. Pretendents piedāvātās Ierīces ražotāja/piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas 

nodrošinās Ierīces servisu un remontu (ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, 

personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai) un uzturēšanu, paredzot 

mailto:V.Ivanovs@siadrs.lv
mailto:d.umbrasko@siadrs.lv
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Ierīces stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu tādā stāvoklī, kurā tā var izpildīt nepieciešamās 

funkcijas (ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu 

nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma nodrošināšanai). 

4.6. Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no izsaukuma 

saņemšanas brīža. 

4.7. Garantijas laikā Pretendents bez papildu samaksas veic elektrodrošības un funkciju atbilstības 

pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 

“Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un 

tehniskās uzraudzības kārtība”. 

4.8. Piegādātājs nodrošina bez papildu samaksas 3 darbinieku profesionālo apmācību Ierīces 

lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienībā “Centrāla slimnīca” – 

Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu. Apmācības saturs 

un apjoms ir Piegādātāja kompetencē. 

4.9. 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. 

4.10. Piegādātājs garantē, ka Ierīcei ir CE atbilstības sertifikāts. 

4.11. 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.  

4.12. Piegādātājs garantē, ka Ierīcei ir pievienota ekspluatācijas instrukcija latviešu valoda, ka arī 

ražotāja dokumentācija Ierīces servisam un dezinfekcijai.  

 

5. PIEGĀDĀJAMO PIEDERUMU KVALITĀTE 

5.1.Piederumu derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā 

derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādāto Piederumu kvalitāti līdz to derīguma 

termiņa beigām un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Piederumu neatbilstību kvalitātei 

saistītos zaudējumus.  

5.2.Piederumu jābūt marķētie un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem. 

5.3.Ja līdz derīguma termiņa vai garantijas beigām ir mazāk nekā ¼ (viena ceturtā) daļa no 

noteiktā, Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un piegādā Piederumus ar cenas atlaidi vismaz 50%. 

5.4.Gadījumā, kad Piegādātājs ir piegādājis Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām 

neatbilstošu Piederumus, tie ir bojāti vai citādi neatbilst Līguma un Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām, un minētos faktus nav bijis iespējams konstatēt līdz Piederumu 

izsaiņošanas vai izmantošanas brīdim, Pasūtītājs sagatavo un Piegādātājam iesniedz defektu 

aktu, kurā norāda konstatētās nepilnības. Pasūtītājam ir tiesības vienpusīgi atteikties no šo 

Piederumu piegādes un nosūtīt motivētu atteikuma vēstuli Piegādātājam.  

5.5.Bojātus, kā arī pasūtījumam neatbilstošus Piederumus Piegādātājs atbilstoši šī Līguma 

noteikumiem, apmaina pret atbilstošiem Piederumiem 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no 

neatbilstošo Piederumu nodošanas Piegādātājam. Izdevumus, kas saistīti ar Piederumu 

apmaiņu, sedz Piegādātājs. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1.Ja Piegādātājs neveic Ierīces/Piedrumu piegādi Līgumā noteiktajā termiņā vai nepilda citus 

Līguma nosacījumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam 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. 

6.2.Ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs ir tiesīgs piemērot 

Pasūtītājam 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 
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neapmaksātās rēķina summas. 

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

arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

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

zaudējumiem. 

6.5. Ierīces/Piederumu kvalitātei ir jāatbilst šajā Līgumā norādītajām prasībām, Pasūtītāja 

pieprasījumam, kā arī visu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas attiecas 

uz Ierīci/Piederumiem.  

 

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

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

saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 

 

8. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, GROZĪŠANA UN TĀ IZBEIGŠANA 
8.1. Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā 24 (divdesmit 

četrus) mēnešus, skaitot no Ierīces piegādes brīža, ko apliecina Pušu parakstīts  pieņemšanas – 

nodošanas akts, vai līdz brīdim, kad Līguma ietvaros kopējais maksājums par piegādātājiem 

Piederumiem sasniedz Līguma 2.1.2.punktā minēto summu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem 

iestājas pirmais. Garantijas nosacījumi ir spēkā arī pēc šajā punktā noteiktā beigu termiņa. 

8.2. Gadījumā, ja 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Līguma 

kopējā 2.1. punktā noteiktā summa netiks sasniegta, Pusēm vienojoties, Līguma darbības termiņš 

var tikt pagarināts līdz kopējās summas izlietošanas dienai, bet ne ilgāk kā 36 (trīsdesmit sešus) 

mēnešus.  

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

Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.4. 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., 3.2. punktos noteiktajā termiņā Ierīci/Piederumus nepiegādāja, 

neuzstādīja un nepalaida ekspluatācijā vai, ja Piegādātājs piegādā Līguma noteikumiem 

neatbilstošu Ierīci/Piederumus.  

8.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma, ja Līgumu nav iespējams 

izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

8.6. 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. 

8.7. Līguma grozījumi, ja tādi nepieciešami, tiek veikti saskaņā ar PIL 61.panta noteikumiem. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 
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9.1. 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. 

9.2. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 

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

iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

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

nezaudē spēku tā pārējos punktos.  

9.5. 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. 

9.6. Līgums ir sastādīts un parakstīts uz 5 (piecām) lapām divos eksemplāros, katrai Pusei pa 

vienam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9.7. Līgumam tā spēkā stāšanās brīdī pievienoti šādi pielikumi:  

1. Pielikums: “Tehniskais piedāvājums”; 

2. Pielikums: “Finanšu piedāvājums”. 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

     Pasūtītājs Piegādātājs 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” SIA “A.Medical” 

Juridiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 Varkaļu iela 13a, Rīga, LV - 1067 

Faktiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 Varkaļu iela 13a, Rīga, LV - 1067 

Tālrunis +371 65405282 +371 66103003 

Fakss +371 65405254 +371 66103010 

Reģ. Nr. 41503029600 40103599415 

Banka Valsts kase AS “Swedbank” 

Bankas kods TRELLV22 HABALV22 

Konta Nr. LV38 TREL 9821 0700 5000 4 LV25HABA0551034365891 

e-pasts sia.drs@apollo.lv info@amedical.eu 

  

 

____________________ 

Valdes loceklis Reinis Joksts 

 

____________________ 

Valdes locekle Ilona Skrinda 

 

 

 

 

 

____________________ 

Valdes priekšsēdētājs Igors Palkovs 

 

mailto:sia.drs@apollo.lv
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Pielikums Nr.1 

2018.gada 25.septembra 

piegādes līgumam Nr. 25/09/2018-2-MIP 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
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Pielikums Nr.2 

2018.gada 25.septembra 

piegādes līgumam Nr. 25/09/2018-2-MIP 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS         
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Pielikums Nr.3 

2018.gada 25.septembra 

piegādes līgumam Nr. 25/09/2018-2-MIP 

 
MAKSĀJUMU GRAFIKS 

 

 

 

 


