Iepirkums “Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde” Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2018/78

PIEGĀDES LĪGUMS 10/12/2018-1-DDP
Daugavpilī,

2018.gada 10.decembrī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.
41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, turpmāk - “Pasūtītājs”, tās valdes
locekļa Reiņa Joksta un valdes locekles Ilonas Skrindas personās, kuri rīkojas uz statūtu pamata, no
vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dardedze K”, reģistrācijas Nr. 40003338395, juridiskā
adrese Dardedze, Carnikavas novads, Gauja, tās valdes locekļa Ginta Segliņa personā, kurš rīkojas
uz statūtu pamata, turpmāk “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 „Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde”,
identifikācijas Nr. DRS 2018/78, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz savā starpā Līgumu,
turpmāk – “Līgums”, izsakot to šādā redakcijā:
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pērk lietotu pasažieru mikroautobusu (Ford Transit
Custom L2H1), turpmāk - Prece, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Iepirkuma nolikuma pielikumā
„Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām (1.pielikums) un Piegādātāja iesniegto “Tehnisko
piedāvājumu” (2.pielikums) un “Finanšu piedāvājumu” Iepirkumā (3.pielikums).
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa par Preci ir EUR 16 275.00 (sešpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci
euro, 00 centi), turpmāk – Līguma summa, plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas uz Līguma
noslēgšanas brīdi ir 21% (divdesmit viens procents), tas ir EUR 3417.75 (trīs tūkstoši četri simti
septiņdesmit euro, 75 centi), kas kopā sastāda EUR 19 692.75 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti
deviņdesmit divi euro, 75 centi), Preces cena ir noteikta 3.pielikumā “Finanšu piedāvājums”.
2.2. Līguma summā ir iekļautas visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas, visi nodokļi, nodevas,
muitas maksājumi, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām personām, Preces
aprīkojuma cena, Preces valsts tehniskās apskates, reģistrācijas apliecības un numura zīmju iegūšanas
izdevumi, Preces reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda un OCTA apdrošināšana uz 3 (trim)
mēnešiem, trūkumu un neatbilstības novēršanas izmaksas un citas ar Līguma savlaicīgu izpildi
saistītas izmaksas. Papildus izmaksas nav pieļaujamas.
2.3. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, Preces cena
un Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas
stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Preces cena un Līguma summa bez PVN
šādā kārtībā nevar tikt grozītas.
2.4. Pasūtītājs veic samaksu Piegādātājam tikai par pilnīgi, labā kvalitātē un termiņā, kā arī atbilstoši
Līgumā noteiktajai kārtībai un noteikumiem piegādātu Preci.
2.5. Pasūtītājs veic Līguma kopējās summas apmaksu šādā kārtībā:
2.5.1. 50% (piecdesmit procenti) no Līguma kopējās summas jeb EUR 8 137.50 (astoņi tūkstoši
viens simts trīsdesmit septiņi euro, 50 centi) bez PVN, PVN 21% EUR 1 708.87 (viens
tūkstotis septiņi simti astoņi euro un 87 centi), kopā ar PVN 9 846.37 (deviņi tūkstoši astoņi
simti četrdesmit seši euro, 37 centi), tiek samaksāti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces
reģistrēšanas Ceļu satiksmes drošības direkcijā (turpmāk-CSDD) un uz Pasūtītāja vārda
apliecinošo dokumentu saņemšanas, abpusēji parakstītā Preces nodošanas-pieņemšanas akta
un Piegādātāja rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Piegādātāja rēķinā
norādīto bankas kontu.
2.5.2. atlikušie 50% (piecdesmit procentus) no Līguma kopējās summas jeb EUR 8 137.50 (astoņi
tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi euro, 50 centi) bez PVN, PVN 21% EUR 1 708.88 (viens
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tūkstotis septiņi simti astoņi euro un 88 centi), kopā ar PVN EUR 9 846.38 (deviņi tūkstoši
astoņi simti četrdesmit seši euro, 38 centi), tiek samaksāti ar pārskaitījumu Piegādātāja
norādītajā norēķinu bankas kontā ar 3 (trim) vienādi dalītiem ikmēneša maksājumiem, saskaņā
ar maksājumu grafiku (Pielikums Nr.4). Maksājumi tiek veikti ne vēlāk kā līdz katra kalendārā
mēneša pēdējam datumam.
2.5.3. Visi nodokļi maksājami Latvijas Republikas teritorijā noteiktajā kārtībā.
2.6. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā
norādīto Piegādātāja bankas norēķinu kontu.
3. PRECES PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI
3.1. Piegādātājs Preci piegādā pēc adreses Daugavpilī, Vasarnīcu ielā 20;
3.2. Piegādātājs ievērojot Līguma noteikumus un iepriekš saskaņojot piegādes laiku ar Pasūtītāja
kontaktpersonu, piegādā un nodod Pasūtītājam Līguma nosacījumiem atbilstošu Preci 20 (divdesmit)
dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
3.3. Precei jābūt tādā tehniskā un juridiskā stāvoklī, lai Pasūtītājs to varētu lietot nekavējoties bez
jebkādiem ierobežojumiem;
3.4. Nododot Preci Pasūtītājam, Piegādātājs nodod Pasūtītājam visus dokumentus, kas attiecas uz
Preci, tai skaitā, servisa grāmatiņu, ekspluatācijas instrukciju, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību,
OCTA polisi un citus nepieciešamos dokumentus, kā arī, ja tas nepieciešams, veic Pasūtītājam
darbinieku instruktāžu par Preces ekspluatācijas noteikumiem, tai skaitā par Preces aprīkojumu un tā
darbības principiem;
3.5. Pieņemot Preci, Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt Preces iepriekšēju pārbaudi –
izmēģinājuma braucienus, diagnostiku, lai pārliecinātos par Preces atbilstību Līgumam un tā
pielikumu prasībām. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pie Preces pieņemšanas ir tiesīgs pieaicināt
ekspertus.
3.6. Nododot Preci Pasūtītājam, Puses paraksta Preces nodošanas – pieņemšanas aktu, kas apliecina,
ka Prece ir nodota Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet
Pasūtītājam ar brīdi, kad abas Puses parakstījušas Preces nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā tiek
norādīts Preces valsts reģistrācijas numurs, marka, modelis, agregātu numuri un reģistrācijas
apliecības numurs, kā arī Preces komplektācija un visu Pasūtītājam nododamo Preces dokumentu
uzskaitījums, ko sagatavo Piegādātājs no savas puses.
3.7. Gadījumā, ja pieņemot Preci, Pasūtītājs konstatē, ka Prece neatbilst Līguma noteikumiem vai tai
ir kādi citi defekti, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sastāda defektu aktu. Turklāt šajā gadījumā
Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt defektu aktā norādīto un neatbilstošo Preci.
3.8. Piegādātājs ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no akta saņemšanas brīža novērš aktā konstatētos
trūkumus uz sava rēķina un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Preces piegādes nokavējumu.
3.9. 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 Preces cena, PVN likme un kopējā
cena ar PVN.
4. KVALITĀTE UN GARANTIJA
4.1. Precei jāatbilst Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktajām prasībām, kvalitātes standartiem, tehniski
normatīvai dokumentācijai un Precei ir jābūt drošai lietošanā.
4.2. Precei jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētai.
5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1.Pasūtītāja tiesības:
5.1.1. pārbaudīt Preces atbilstību Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā norādītajām
prasībām;
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5.1.2. pārbaudīt Piegādātāja Preces dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu;
5.1.3. pirms Preces nodošanas, ja Precei konstatētas nepilnības, sastādīt aktu, kurā norādītas
konstatētās nepilnības un termiņš to novēršanai;
5.1.4. pieņemot Preci, pieaicināt neatkarīgus ekspertus no kompetentas institūcijas;
5.1.5. nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem;
5.1.6. pieprasīt informāciju par Līguma izpildes gaitu.
5.2.Pasūtītāja pienākumi:
5.2.1. pieņemt Preci, ja tā piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem;
5.2.2. veikt Līguma cenas samaksu saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību;
5.2.3. piedalīties Preces nodošanā un pieņemšanā.
5.3.Piegādātāja tiesības:
5.3.1. saņemt samaksu par Preci, kas ir piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5.4.
Piegādātāja pienākumi:
5.4.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem sagatavot un organizēt Preces nodošanu Pasūtītājam
dalībai ceļu satiksmē;
5.4.2. samaksāt normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas par Preci;
5.4.3. veikt Preces reģistrāciju CSDD uz Pasūtītāja vārda un segt ar to saistītās izmaksas; Šajā
Līguma punktā noteiktās darbības Piegādātājs izpilda tajā pašā dienā, kad Puses vai to
pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts Līguma
3.6.punktā.
5.4.4. veikt transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu
(OCTA) uz 3(trim) mēnešiem;
5.4.5. nodrošināt, ka Preces piegādes brīdī transportlīdzekļa degvielas tvertnē ir degvielas
apjoms, kas ir pietiekams vismaz 100 km nobraukšanai;
5.4.6. iepazīstināt Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu,
garantijas noteikumiem un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
5.4.7. Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā novērst trūkumus Līgumā
noteiktajā termiņā;
5.4.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma izpildes
gaitu.
5.4.9. Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem
apstākļiem, kādi radušies no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt
traucēta Līguma izpilde;
6. ATBILDĪBA, STRĪDU IZSKATĪŠANAS UN TIESĪBU AKTU PIEMĒROŠANAS
KĀRTĪBA
6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Puses ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem,
ko tās nodarījušas ar savu darbību vai bezdarbību, pārkāpjot Līgumā noteiktās saistības.
6.2. Ja Piegādātājs nepiegādā Pasūtītājam Preci Līguma 3.2.punktā minētajā termiņā, Piegādātājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma summas par
katru saistību izpildījuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no tā saistību izpildes.
6.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteikto maksāšanas kārtību un termiņu, Pasūtītājs
maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma summas par
katru saistību izpildījuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā
maksājuma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no tā saistību izpildes.
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī
Līguma noteikumu izpildīšanu.
6.5. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem
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zaudējumiem.
6.6. Visus strīdus un domstarpības, kas ir radušās Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses risina pārrunu
ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos pārrunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesību aktos
noteiktajā kārtībā tiesā.
6.7. Visu šajā Līgumā minēto saistību izpildi Puses veic saskaņā ar šo līgumu un Latvijas Republikā
spēkā esošajiem tiesību aktiem.
7. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, IZMAIŅAS LĪGUMĀ UN LĪGUMA IZBEIGŠANAS
KĀRTĪBA
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 3.2.punktā noteiktajā termiņā Preci nepiegādāja.
7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma, ja Līgumu nav iespējams
izpildīt tādēļ, ka Piegādātājam 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.
7.5. 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.
7.6. Līguma grozījumi, ja tādi nepieciešami, tiek veikti saskaņā ar PIL 61.panta noteikumiem.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildi,
ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc līguma spēkā
stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī
notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks,
zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju,
kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas
Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).
8.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Piegādātāja un citu iesaistīto personu saistību
neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
8.3. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba
dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otra Puse un,
ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur
nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
8.4. Ar rakstisku vienošanos Puses apliecina, vai nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara
Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas)
būtiskos jautājumus, un vienošanos pievieno līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā, Puses
apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš
minēto apstākļu izraisīto kavēšanos.
8.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 kalendārajām
dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma izpildes. Līguma izbeigšanas gadījumā katrai Pusei
ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.
Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes,
ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši līguma 8.3.punktam.
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9. IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA
9.1. Puses apņemas neizpaust informāciju par Pušu darba organizāciju, komercdarbību, peļņu u.tml.,
kas tiem kļuvusi zināma Līguma darbības laikā. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz
gadījumiem, kad Latvijas Republikas tiesību akti attiecīgo informāciju neklasificē kā ierobežotas
pieejamības informāciju, kā arī gadījumos, ja šo informāciju pieprasa Latvijas Republikas tiesību
aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas:
10.1.1. no Pasūtītāja puses: vecākais automobiļa vadītājs Juris Vorslavs, tālrunis +371 29483540, epasta adrese j.vorslavs@siadrs.lv ;
10.1.2. no Pārdevēja puses: valdes loceklis Gints Segliņš, tālr.29173737, e-pasta adrese
dardedzek@inbox.lv .
10.2. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
10.3. Ja spēku zaudē viens vai vairāki Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā,
ciktāl tos satura ziņā neatceļ spēku zaudējošie Līguma noteikumi un tiek saglabāts Līguma mērķis.
10.4. Jautājumi, kas nav noregulēti Līgumā, apspriežami saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas
Republikas tiesību aktiem.
10.5. Gadījumā, ja mainās kāds no Pušu rekvizītiem, paziņojums par to iesniedzams nekavējoties otrai
Pusei, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību neizpildi, ko izraisījis
nepaziņošanas fakts.
10.6. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstveida piekrišanas nav tiesīga nodot savas saistības
trešajai personai.
10.7. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām ar vienādu juridisko
spēku, no kuriem viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Piegādātāja.
10.8. Līgumam tā spēkā stāšanās brīdī pievienoti šādi pielikumi:
1. Pielikums: “Tehniskā specifikācija” uz 3 lapām;
2. Pielikums: PIEGĀDĀTĀJA Iepirkuma Tehniskā piedāvājuma kopija uz 4 lapām;
3. Pielikums: “Finanšu piedāvājums” uz 1 lapas; 4. Pielikums: “Maksājumu grafiks” uz 1 lapas.
11. PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs
Piegādātājs
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
SIA “Dardedze K”
Juridiskā adrese
Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5416
Dardedze, Carnikavas novads, Gauja, LV2163
Tālrunis
+381 65405282
+371 29173737, +371 29108393
Fakss
+381 65405254
Reģ. Nr.
41503029600
40003338395
Banka
AS SEB Banka
AS SEB Banka
Bankas kods
UNLALV2X
UNLALV2X
Konta Nr.
LV24 UNLA 0050 0142 4622 7
LV43 UNLA 0050 0086 7711 5
e-pasts
sia.drs@apollo.lv
dardedze@inbox.lv
____________________
Valdes loceklis Reinis Joksts
____________________
Valdes locekle Ilona Skrinda
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____________________
Valdes loceklis Gints Segliņš

Iepirkums “Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde” Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2018/78

Pielikums Nr.1
2018.gada 10.decembra
Piegādes līgumam Nr. 10/12/2018-1-DDP

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Pielikums Nr.3
2018.gada 10.decembra
Piegādes līgumam Nr. 10/12/2018-1-DDP

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pielikums Nr.4
2018.gada 10.decembra
Piegādes līgumam Nr. 10/12/2018-1-DDP

MAKSĀJUMU GRAFIKS
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