
Iepirkums “Reaģentu un materiālu piegāde mikrobioloģijas laboratorijai”, identifikācijas Nr. DRS 2019/7 

Patapinājuma Līgums Nr. 15/02/2019-3-PtL, DM-2019/09-P 

 

Daugavpilī,                      2019.gada 15.februārī 

 

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

41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, turpmāk tekstā - “Patapinājuma 

ņēmējs”, tās valdes locekļa Reiņa Joksta un valdes locekles Ilonas Skrindas personā, kuri darbojas uz 

statūtu pamata, no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Diamedica”, reģistrācijas Nr. 40003469042, juridiskā 

adrese A.Deglava ielā 66, Rīgā, LV-1035, , turpmāk tekstā - “Patapinājuma devējs”, tās valdes 

locekļa Arņa Ozola personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abas kopā un katra 

atsevišķi sauktas – Puses/Puse, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktās iepirkuma procedūras “Reaģentu 

un materiālu piegāde mikrobioloģijas laboratorijai”, identifikācijas Nr. DRS 2019/7, rezultātiem, 

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas noslēdz sekojoša rakstura Līgumu: 

1. Patapinājuma devējs patapina Patapinājuma devējam piederošo analizatoru, kura sērijas Nr., 

ražotājs un izlaides gads (turpmāk –Ierīce) ir norādīts Līguma 1.pielikumā “Patapināmo Ierīču 

saraksts” un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, bet Patapinājuma ņēmējs bezatlīdzīgi pieņem Ierīci 

saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Ierīces tehniskais stāvoklis uz Līguma slēgšanas brīdi 

Patapinājuma ņēmējam ir zināms. 

2. Ierīci Patapinājuma devējs piegādā, uzstāda un palaiž ekspluatācijā 15 (piecpadsmit) dienu laikā 

no līguma parakstīšanas dienas. 

3. Ierīces piegādes, uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā vieta - SIA “Daugavpils reģionālā 

slimnīca”, struktūrvienība “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs” – 18.Novemmbra iela 311, 

Daugavpils. 

4. Patapinājuma devējs nodrošina bezmaksas Patapinājuma ņēmēja personāla apmācību ikdienas 

darbam ar Ierīci, kā arī bezmaksas tehniskā personāla apmācību Ierīces ikdienas tehniskās apkopes 

veikšanā, ja to paredz ražotāja instrukcija, uz vietas atbilstoši Līguma 1.pielikumā “Patapināmo Ierīču 

saraksts” noteiktajai Ierīces atrašanās vietai; 

5. Patapinājuma devējs uzņemas visu risku, kas varētu notikt ar patapināto Ierīci tās lietošanas laikā 

un visa šī līguma darbības periodā, izņemot risku, kas rodas Ierīces neatbilstošas izmantošanas 

gadījumā. 

6. Patapinājuma devējs patstāvīgi veic visus LR likumos un citos normatīvajos aktos paredzētos 

maksājumus, kas varētu rasties sakarā ar šī līguma izpildi. 

7. Pēc līguma darbības termiņa beigām, Patapinājuma ņēmējs atdod, saskaņā ar pieņemšanas – 

nodošanas aktu, Patapinājuma devējam Ierīci tehniskā stāvoklī, kādā tā bijusi pieņemot, bet ņemot 

vērā Ierīces dabisko nolietojumu.  

8. Patapinājuma devējs bez papildus samaksas nodrošina Ierīces tehniskās apkopes un remontdarbus, 

t sk. rezerves daļu piegādi un  uzstādīšanu.   

9. Patapināmās Ierīces garantijas laiks ir 12 mēneši no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. 

Patapinājuma devējs nodrošina Ierīces nepārtrauktu darbību. 

10. Patapinājuma devējs garantē, ka Ierīces apkalpošanu veiks sertificēts un apmācīts inženieris. 

Sertificēta servisa inženiera pakalpojumu operativitāte ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, 

darba dienās, no izsaukuma saņemšanas brīža pa tālr. +371 67577833. 

11. Gadījumā, ja izmantojamā Ierīce ilgstoši, t.i. vairāk kā 10 (desmit) darba dienas nedarbojas (tiek 

remontēta vai ir neatgriezeniski bojāta) Patapinājuma devējs aizvieto to ar analogu vai līdzvērtīgu 

Ierīci ar kuru ir saderīgas iepirkumā minētas  Preces.  
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12. Šis līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts gan no Patapinājuma devēja gan no 

Patapinājuma ņēmēja puses un ir spēkā 12 mēnešus vai līdz brīdim, kamēr spēkā 15.02.2019. 

piegādes līgums Nr.15/02/2019-1-MIP.  

13.Visas izmaiņas līgumā tiek veiktas rakstiski. 

14.Pušu rekvizīti un paraksti. 

 

 

 
 

 Patapinājuma ņēmējs Patapinājuma devējs 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” SIA “Diamedica” 

Juridiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV - 5417 A.Deglava iela 66, Rīga, LV-1035 

Tālrunis +371 65405282 +371 67577833 

Fakss +371 65405254  +371 67578270 

Reģ. Nr. 41503029600 40003469042 

Banka AS “SEB Banka” AS “Swedbank” 

Bankas kods UNLALV2X HABALV22 

Konta Nr. LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 LV17HABA 0551 0034 66103 

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

  

 

____________________ 

valdes loceklis Reinis Joksts 

 

____________________ 

valdes locekle Ilona Skrinda 

 

 

 

____________________ 

valdes loceklis Arnis Ozols 

mailto:sia.drs@apollo.lv
mailto:diamedica@diamedica.lv


Iepirkums “Reaģentu un materiālu piegāde mikrobioloģijas laboratorijai”, identifikācijas Nr. DRS 2019/7 

3 

 

Pielikums Nr.1 

2019.gada 15.februāra 

Patapinājuma līgumam Nr. 15/02/2019-3-PtL, DM-2019/09-P 

 

PATAPINĀMO IERĪČU SARAKSTS 

 

TEHNISKĀS PRASĪBAS PATAPINĀJUMĀ ANALIZATORAM  

 

 

 


