
LĪGUMS Nr. 19/06/2019-2-MIS 

par videogastroskopa remontu  
 

Daugavpilī                                  2019.gada 19.jūnijā 

     

 SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu 

ielā 20, Daugavpilī, tās valdes locekļu Grigorija Semjonova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, tālāk 

tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un  

 SIA “Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā”, reģistrācijas Nr. 40103938382, juridiskā 

adrese Vienības gatve 87I-4, Rīga, LV-1004, tās Filiāles pārdošanas vadītāja Andrius Simonaitis personā, 

kurš darbojas uz pilnvaras pamata, tālāk tekstā - Izpildītājs, 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 “Videogastroskopa Olympus GF-UCT180 

remontdarbu veikšana”, identifikācijas Nr. DRS 2019/46, rezultātiem, noslēdz savā starpā Līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs, kā Latvijā autorizētais pārstāvis, kuram ir tiesības tirgot, izplātīt un 

apkalpot OLYMPUS EUROPA SE&CO.KG produkciju Latvijas teritorijā, apņemas veikt videogastroskopa 

OLYMPUS GF-UCT180 (sērijas numurs 7823019) ar inventāra numuru 12201079, remontdarbus (turpmāk 

tekstā – Remontdarbi), saskaņā ar defektu novērtēšanas aktu Nr.19052 (Pielikums Nr.1) un Tehnisko un 

finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

1.2. Pasūtītājs apņemas nodrošināt visus nepieciešamos apstākļus šo darbu veikšanai, darbu pieņemt un 

apmaksāt. 

2. LĪGUMA SUMMA, DARBU APMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summu veido visu izpildīto darbu sasummētā vērtība. Līguma summa ir 14 099,40 EUR 

(četrpadsmit tūkstoši deviņdesmit deviņi euro, 40 centi), pieskaitot 21 % (divdesmit vienu procentu) 

pievienotās vērtības nodokli (turpmāk - PVN) 2 960,87 EUR (divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro, 87 

centi), pavisam kopā 17 060,27 EUR (septiņpadsmit tūkstoši sešdesmit euro 27 centi). 

2.2. Par Līguma minētājiem darbiem Pasūtītājs veic apmaksu Līgumā norādītajā Izpildītāja norēķinu kontā, 

saskaņā ar Izpildītāja izsniegto rēķinu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no izpildīto darbu akta 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Līguma Pielikumā Nr.2 minētajām cenām.  

 

3. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA, TERMIŅI UN PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS 

KĀRTĪBA 

3.1. Izpildītājs veic Remontdarbus 21 (divdesmit vienu) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas 

dienas.  

3.2. Remontdarbu izpildīšana tiek noformēta un pieņemta ar pieņemšanas - nodošanas aktu.   

 

4. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA IZBEIGŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.   

4.2. Līgums var tikt izbeigts jebkurā brīdī Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.  

4.3. Katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, 3 (trīs) darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot otro Pusi, ja otra 

Puse nepilda šī Līguma nosacījumus.   

4.4. Puses ir materiāli atbildīgas viena otrai par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

4.5. Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda Līguma saistības, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% 

(nulle, komats, viens procents) apmērā par katru nokavēto dienu no neizpildīto darbu vērtības, bet ne vairāk 

kā 10% (desmit procenti) no neizpildīto darbu vērtības. 

4.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro šī Līguma noteikto samaksas termiņu, tad Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā par katru nokavēto dienu no 

nesamaksātās  darbu vērtības, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neizpildīto darbu vērtības. 

4.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

 

5. PUŠU APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS 
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5.1. Izpildītājs garantē visām mainītajām daļām garantijas laiku 12 (divpadsmit) mēneši no pieņemšanas-

nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

5.2. Izpildītājs garantē, ka Remontdarbus veic sertificēti ražotāja servisa inženieri. Garantijas apkalpošanas 

operativitāte ne ilgāk kā 24 stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža.  

5.3. Izpildītājs garantē, ka Remontdarbi tiek izpildīti atbilstoši iekārtas ekspluatācijas instrukcijām, 

noteikumiem un ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz pakalpojuma sniegšanu, t.sk., bet ne 

tikai Ministru kabineta noteikumus Nr.689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, 

izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Puse, kura nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu (ugunsgrēks, 

stihiska nelaime, karš, jebkura rakstura militārie incidenti, blokāde, eksporta – importa aizliegums, 

normatīvo aktu izmaiņas, vai citi no pusēm neatkarīgi apstākļi) dēļ 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā 

rakstiski informē otru pusi par minēto apstākļu iestāšanos, pievienojot kompetentas valsts institūcijas izziņu, 

kas apliecina šo faktu. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīta Piegādātāju un citu sadarbības 

partneru saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

6.2. Darbu veikšanas laiks un rēķinu apmaksas termiņš tiek pagarināts atbilstoši laikam, kad darbojas 

nepārvaramas varas apstākļi. 

6.3. Ja šie apstākļi ilgst ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības atkāpties no Līguma. 

 

7. STRĪDI 

7.1. Strīdi un domstarpības starp Izpildītāju un Pasūtītāju, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai izriet no 

Līguma, tiek risināti sarunu ceļā. Vienošanās tiek noformēta rakstiski. 

7.2. Gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu instancēs Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

8.1. Puses apņemas neizpaust un neizmantot konfidenciālu informāciju, ko Puses savstarpēji ieguvušas, 

pildot šī Līguma nosacījumus. Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta tāda informācija, kas nav 

publiski pieejama trešajām personām.  

8.2. Ja šī Līguma parakstīšanas brīdī un visā šī Līguma darbības laikā Pusēm ir pieejami un/vai iegūti 

personas dati, katra Puse apliecina, ka veic šo personas datu apstrādi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 

prasības, un citu tiesību aktu prasības, kas regulē personas datu apstrādes atbilstību normatīvajam prasībām. 

Puses apliecina, ka veic personas datu apstrādi tikai šī Līgumā paredzētajiem mērķiem un tam 

nepieciešamajā apjomā, un nodrošina šo personas datu apstrādes drošību un aizsardzību, to neizpaušanu 

trešajām personām, izņemot personām, ko Puses iesaista šī Līguma izpildē, tādā apjomā, kādā informācija 

ir nepieciešama līgumsaistību izpildei; un valsts iestādēm, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un 

kartībā, uzņemoties atbildību par visiem zaudējumiem, kuri varētu rasties vienai Pusei, ja otrā Puse pārkāpj 

vai neievēro šajā Līgumā ietverto apņemšanos attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību. Personas 

datu, kuru apstrādi Puses veic pamatojoties uz šo Līgumu, glabāšanas termiņš ir ne ilgāk kā tas pamatoti 

nepieciešams mērķiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti, izņemot gadījumus, kad personas 

datu apstrādei pastāv cits juridiskā rakstura pamats. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams Līguma pārskatāmībai un atsaucēm, un nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu 

tulkošanu. 

9.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti Līgumā, Puses vadās, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 
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9.3. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu spēkā esošo 

tiesību normatīvo aktu prasībām. 

9.4. Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses 

rakstiskas savstarpējas vienošanās. 

9.5. Visi Līguma labojumi vai papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski, un tos ir parakstījušas 

abas Puses. 

9.6. Pilnvarotā persona šī Līguma saistību izpildīšanā (pieņemt darbus, parakstīt pavadzīmes, parakstīt 

defektu aktu)  

9.6.1. no Pasūtītāja puses: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnisko iekārtu inženieris Vadims 

Ivanovs,  tālr. +371 26495587. 

9.6.2.  no Izpildītāja puses: servisa inženieris Vilnis Tupiņš, tālr. +371 29562206 vai +371 67408070 e-

pasts: vilnis.tupinsh@olympus.lv .  

9.7. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros. Līguma pielikumi ir neatņemama Līguma 

sastāvdaļa. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9.8. Līgumam ir pievienots Pielikums Nr.1 „Defektu novērtēšanas akts Nr.19052”; Pielikums Nr.2 

“Tehniskais un finanšu piedāvājums”. 

 

10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI 

Pasūtītājs: 

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca 
Reģistrācijas Nr. 41503029600 

Adrese: Daugavpils, Vasarnīcu iela 20,  

Daugavpils, LV-5417 

Tālr. +371 65405282 

Bankas rekvizīti: AS „SEB BANKA”  

Konts: LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 

Kods: UNLALV2X 

e-pasts: sia.drs@apollo.lv  

 

 

 

_______________________   

Valdes loceklis  

Grigorijs Semjonovs                 

 

Izpildītājs:  

SIA “Olympus Sverige Aktiebolag filiāle 

Latvijā” 

Reģistrācijas Nr.Adrese: Vienības gatve 87I-4, 

Rīga, LV-1004 

Tālr. +371  

Bankas rekvizīti: AS „Swedbank”  

Konts:  

Kods: HABALV22 

 

  

         

 

___________________________ 

Filiāles pārdošanas vadītājs  

Andrius Simonaitis 
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