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PIEGĀDES LĪGUMS Nr. 04/02/2019-20-MIP 

Daugavpilī,                                                       2019. gada 4.februārī 

 

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 personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs 

no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATMED-PRO”, reģ. Nr. 40002051533, juridiskā 

adrese Slokas iela 79A, Rīga, LV-1007, tās valdes locekles Daigas Skulmes personā, kurš rīkojas uz 

statūtu pamata personā, kurš 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 Pasūtītāja veiktās sarunu 

procedūras “Ražotāja “Sanatmetal Limited” elastīgo stieņu piegāde bērnu ķirurģijai”, identifikācijas 

Nr. DRS 2019/4, rezultātiem, noslēdz savā starpā Līgumu izsakot to šādā redakcijā: 

1.    LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam medicīnas ierīces, turpmāk - Prece, kuru 

cena, nosaukums, tehniskās un kvalitātes prasības ir noteikti Līguma 1.pielikumā “Tehniskais un 

finanšu piedāvājums” un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, bet Pasūtītājs apņemas pieņemt Preci 

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. 

1.3. Ja Līguma 1.pielikumā minētās Preces ražotājs papildina vai uzlabo, tās var pielietot iepriekšējo 

vietā un tām nepalielinās cena, tad Pasūtītājam, ņemot vērā Piegādātāja iespējas, ir tiesības pasūtīt 

šādas papildinātās vai uzlabotās Preces. 

 

2.    LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Par šī Līguma 1.1. punktā minēto Preču piegādi Pasūtītājs maksā Piegādātājam Līguma summu 

līdz EUR 6 000,00 (seši tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – 

PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 

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. Preces cena ietver Preču piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. 

transporta), iepakojuma izmaksas, visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz 

Precēm un to piegādi. 

2.5. 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. 

2.6. 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.  
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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. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā 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: 

3.1.1. līdz  brīdim, kad tiks sasniegta Līguma maksimālā summa; 

3.1.2. 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas.  

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

summa nav apgūta, Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, nepārsniedzot 

kopējo Līguma summu. 

3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt Līguma pagarināšanu līdz jauna konkursa rezultātu apstiprināšanai. 

 

4. PREČU PASŪTĪŠANA, NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Piegādātājam Preču piegāde veicama no Līguma spēkā stāšanās dienas atsevišķās partijās pēc 

Pasūtītāja vajadzībām un pieprasījuma. 

4.2. Preču pasūtīšanu Pasūtītājam, nosūtot pieprasījumu elektroniski vai pa faksu, veic operāciju bloka 

virsmāsa Irina Kolodinska, paziņojot Līguma 4.8.2. punktā norādītajai pilnvarotajai personai par 

nepieciešamo Preču daudzumu. 

4.3. Piegādātājs Preci piegādi veic ne vēlāk kā 6 (sešu) kalendāro dienu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas dienas. 

4.4. Preces ir jāpiegādā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībai “Centrālā slimnīca”, 

pēc adreses Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, saskaņā ar Pasūtītāja pilnvaroto personu pieprasījumiem. 

4.5. Pasūtītājs, pieņemot Preci, ir tiesīgs pārbaudīt Preces atbilstību un kvalitāti. Ja Prece neatbilst šī 

Līguma noteikumiem, vai konstatēts iztrūkums, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sastāda defektu aktu. 

Turklāt šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt defektu aktā norādīto, 

neatbilstošo Preci. 

4.6. Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvarotie pārstāvji) 

parakstījušas Preču pavadzīmi-rēķinu.  

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

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

Pasūtītājam), Preču pavadzīmēs-rēķinos tiek uzrādītas piegādāto Preču cenas, PVN likme un kopējā 

cena ar PVN. Obligāti jānorāda šī Līguma numurs. 

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

sastādīt un parakstīt defektu aktu): 

4.8.1. No Pasūtītāja puses: operāciju bloka virsmāsa Irina Kolodinska, e-pasts: 

I.Kolodinska@siadrs.lv; 

4.8.2. No Piegādātāja puses: pārdošanas speciāliste Agita Ausmiņa, tālr. 67297582, 23998355,  

fakss  67297583, e-pasts info@latmedpro.lv. 

 

5. PIEGĀDĀJAMĀS PRECES KVALITĀTE 

5.1. Līguma ietvaros piegādāto Preču garantija ir 24 mēneši pēc to piegādes pieņemšanas – nodošanas 

akta vai pavadzīmes parakstīšanas. 

mailto:I.Kolodinska@siadrs.lv
mailto:latmed-pro@inbox.lv
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5.2. Ja garantijas laikā tiek konstatēti Preces bojājumi, kas nav izraisīti Pasūtītāja vainas dēļ, 

Piegādātājs nodrošina garantijas remontu vai nomaiņu termiņā, kas nav ilgāks par 2 (divām) 

kalendārām dienām. 

5.3. Pasūtījumam neatbilstošu Preci Piegādātājs saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, apmaina pret 

atbilstošu Preci 3 (trīs) darba dienu laikā no neatbilstošās Preces nodošanas Piegādātājam. Izdevumus, 

kas saistīti ar Preču apmaiņu, sedz Piegādātājs. 

5.4. Precei jābūt marķētai un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem 

aktiem. 

5.5. Precei jābūt piegādātai iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un 

glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

5.6. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Pasūtītājam ir jābūt ne mazākam kā ¾ no kopējā 

derīguma termiņa. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām 

un sedz Pasūtītājam visus pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. 

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

Piegādātājs brīdina Pasūtītāju un piegādā Preci ar cenas atlaidi vismaz 50%. 

5.8. Gadījumā, ja Piegādātājs piedāvā ekvivalentu, iepirkumā uzrādītās Preces vietā, tad Piegādātājs 

ir atbildīgs par to, ka piedāvātā Prece ir ekvivalents pieprasītajai Precei. Ja pēc piegādes noskaidrojas, 

ka piedāvātais ekvivalents neatbilst noteiktajām prasībām, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt 

Līgumu par piegādēm šajās pozīcijās. 

 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Ja Piegādātājs neveic Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi nepiegādātās Preču summas par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nepiegādāto Preču summas. 

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

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

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

rēķina summas. 

6.3. Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

attiecīgā Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Ja Piegādātājs nav veicis līgumsoda 

apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt attiecīgu naudas summu no Piegādātājam veicamajām 

apmaksām. 

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma un ar to noteikto saistību 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   

zaudējumiem. 

 

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 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. 
7.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīti Pušu un citu iesaistīto personu saistību 
neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 
7.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā 



sarunu procedūras “Ražotāja “Sanatmetal Limited” elastīgo stieņu piegāde bērnu ķirurģijai”, identifikācijas Nr. DRS 

2019/4 

 

4 
 

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) 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. 

 

8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN TĀ IZBEIGŠANA 

8.1. 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. 

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

puses. 

8.3. Abām Pusēm, Līguma 8.4. un 8.5. punktos noteiktajos gadījumos, ir tiesības vienpusēji atkāpties 

no šī Līguma, 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi. Par brīdinājumu 

tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums. 

8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu vispār vai pārtraukt Līgumu par konkrētas 

Preces piegādi saskaņā ar šī Līguma 8.3. punktu, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ja 

iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

8.4.1. notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 

8.4.2. pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra; 

8.4.3. 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; 

8.4.4. ja Piegādātājs nepilda šī Līguma nosacījumus. 

8.4.5. 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. 

8.5. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu saskaņā ar šī Līguma 8.3. punktu, nosūtot 

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

8.5.1. notikusi Pasūtītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 

8.5.2. pret Pasūtītāju uzsākta maksātnespējas procedūra; 

8.5.3. ja Pasūtītājs nepilda šī Līguma nosacījumus. 

8.6. 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. 
 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. 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. 

9.2. 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. 

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

Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 

9.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, 
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strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

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

nezaudē spēku tā pārējos punktos.  

9.6. 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. 

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

Līgumam pievienoti 1 pielikums uz 2 (divām) lapām. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
 Līgumam pievienoti pielikumi: 
1.pielikums: Tehniskais un finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām. 
 

10.   PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
         Pasūtītājs Piegādātājs 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” SIA “LATMED-PRO” 

Juridiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 Slokas iela 79A, Rīga, LV-1007 

Faktiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 Slokas iela 79A, Rīga, LV-1007 

Tālrunis +371 65405282 +371 67297582 

Fakss +371 65405254 +371 67297583 

Reģ. Nr. 41503029600 40002051533 

Banka AS SEB Banka AS SEB Banka 

Bankas kods UNLALV2X UNLALV2X 

Konta Nr. LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 LV94UNLA0050015240672 

e-pasts sia.drs@apollo.lv latmed-pro@inbox.lv  

  

 

____________________ 

Valdes loceklis Reinis Joksts 

 

____________________ 

Valdes locekle Ilona Skrinda 

 

 

____________________ 

Valdes locekle Daiga Skulme 
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   Pielikums Nr.1 

2019.gada 04.februāra 

Piegādes līgumam Nr.04/02/2019-20-MIP 

 

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 


