LĪGUMS Nr.____________________
par cilmes šūnu saldēšanas maisu piegādi
Rīgā, 2015.gada ___.aprīlī
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628
(turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita
Slokenberga, valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis Kaspars Plūme, no vienas puses, un
SIA „Baltijas Dialīzes Serviss”, reģistrācijas Nr.40003651502 (turpmāk tekstā –
„Piegādātājs”), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Eduards Bancevičs, no
otras puses,
abi kopā turpmāk saukti “Puses”, katrs atsevišķi – “Puse”,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Cilmes šūnu saldēšanas maisi cilmes šūnu
uzglabāšanai” (RAKUS 2015/21M) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā –„Līgums”):
1. Līguma priekšmets
1.1 Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs apņemas piegādāt cilmes šūnu saldēšanas maisus cilmes
šūnu uzglabāšanai (turpmāk tekstā – „Prece”) atbilstoši Līguma pielikumam Nr.1 „Tehniskā
specifikācija un finanšu piedāvājums” (turpmāk tekstā – „Pielikums”).
1.2 Pasūtītājs iepērk tādu preces daudzumu, kāds ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai.
Pasūtītājam nav pienākuma iepirkt visu Pielikumā norādīto Preces apjomu.
2.

Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena ir līdz 6 840 EUR (seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro) bez pievienotās vērtības
nodokļa (turpmāk tekstā – PVN).
2.2. PVN Puses piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. PVN izmaiņu
gadījumā Puses jauno PVN likmi piemēro ar dienu, no kuras tā stājas spēkā. Līgumcena bez
PVN nevar tikt palielināta.
2.3. Līgumcenā ar PVN ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu, nodevām
un nodokļiem. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus.
2.4. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par Preci, veicot pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto
Piegādātāja bankas kontu, 60 (sešdesmit) dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas
parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.5. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteikto samaksas termiņu, Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt
līgumsodu 0,05 % apmērā no neapmaksātās rēķina summas par katru nokavējuma dienu, bet ne
vairāk kā 10 % no tās.
2.6. Ja Piegādātājs kavē Līguma 3.4.punktā noteikto Preces piegādes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs
pieprasīt līgumsodu 0,05 % apmērā no kavētā pasūtījuma vērtības par katru nokavējuma dienu,
bet ne vairāk kā 10 % no tās.
2.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
3.

Preces pasūtīšanas un piegādes kārtība

3.1. Pasūtītājs Preci pasūta telefoniski, pa faksu vai izmantojot elektronisko pastu.
3.2. Prece tiek piegādāta atsevišķās partijās, pamatojoties uz Pasūtītāja veiktiem iepriekšējiem
pasūtījumiem. Izdarot pasūtījumu, Pasūtītājs norāda Preces veidu un daudzumu. Pasūtījumu
apjomu un veikšanas intervālus Pasūtītājs izvēlas pēc saviem ieskatiem.
3.3. Piegādātājam Prece ir jāpiegādā SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
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stacionārā „Linezers” Linezera ielā 6, Rīgā.
3.4. Piegādātājam pasūtītā Prece ir jāpiegādā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir
veicis pasūtījumu.
3.5. Piegādātājs Preču piegādes laikā nedrīkst traucēt stacionāra pamatdarbu.
3.6. Prece ir uzskatāma par piegādātu brīdī, kad Puses ir parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu.
4. Preces kvalitāte
4.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Preci pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā.
4.2. Piegādātājs atbild par Preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām un sedz Pircējam visus
ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precei jābūt iepakotai tā, lai
transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga Preces kvalitāte.
4.3. Nekvalitatīvu, bojātu vai pasūtījumam neatbilstošu Preci Piegādātājs apmaina pret atbilstošu
Preci 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas. Izdevumus, kas saistīti
ar Preču apmaiņu, sedz Piegādātājs.
4.4. Precēm jābūt marķētām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Līguma darbības termiņš un izbeigšana
5.1. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 1 (vienu) gadu.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Piegādātājs nepilda savas līgumsaistības, par Līguma
izbeigšanu informējot Piegādātāju rakstiskā formā vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.
5.3. Piegādātājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un
termiņos, rakstveidā brīdinot Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.
5.4. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no tām savstarpējām finansiālām saistībām, kas radušās
Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai.
6. Strīdu izskatīšanas kārtība
6.1. Strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpējās sarunās.
6.2. Ja strīdu sarunu veidā nav izdevies atrisināt, tad tas izšķirams tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
7. Nepārvarama vara
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā ir notikusi
nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvarama vara Līgumā nozīmē tādus apstākļus, kuri ir ārpus
Pušu kontroles un atbildības – tos nav iespējams paredzēt vai ar saprātīgiem līdzekļiem novērst,
vai izvairīties no tiem. Nepārvaramas varas apstākļi ir dabas katastrofas, ugunsnelaime, kara
darbība, streiki, jauni normatīvie akti, ja tie tieši ietekmē Līguma izpildi. Inflācija, nodokļu
likmju izmaiņas un citi biznesa riski nav uzskatāmi par nepārvaramu varu.
7.2. Ja vien tas objektīvi iespējams, Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez
kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to iestāšanās rakstiski jāinformē par
to otra Puse. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur
minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
7.3. Ja nepārvaramas varas dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, tad katrai Pusei ir
tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes.
8. Citi noteikumi
8.1. Līguma izpildes nodrošināšanai (tai skaitā, nepieciešamo dokumentu parakstīšanai):
8.1.1. Piegādātājs pilnvaro Katrīnu Melnbārdi, tālr. 67615651, e-pasts: katrina@dialize.lv .
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.1.2. Pasūtītājs
pilnvaro
Anitu
Lovnieci,
tālr.
67040208,
e-pasts:
anita.lovniece@asliminica.lv.
Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, Pušu
pilnvarotās kontaktpersonas vai kādi Līgumā minētie Pušu vai to pilnvaroto personu rekvizīti,
telefona, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses, amati, struktūrvienību nosaukumi u.c.,
tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta
noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā
esošo informāciju par otru Pusi.
Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir
saistoši Pušu likumīgajiem saistību un tiesību pārņēmējam.
Visi Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma
izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai Preces pavadzīmē – rēķinā norādīto norēķinu
kontu, neatkarīgi no brīža, kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam.
Jebkādi grozījumi Līgumā izdarāmi, abpusēji saskaņojot un rakstiski noformējot papildu
vienošanos, kas pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar Pielikumu uz 1 (vienas) lapas (viss kopā
– 4 (četras) lapas) un parakstīts divos identiskos eksemplāros – pa vienam katrai Pusei. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Reģ. Nr.40003951628
Banka: AS „Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Konts Nr. LV24HABA0001407045805

_____________________________
A.Slokenberga

PIEGĀDĀTĀJS:
SIA „Baltijas Dialīzes Serviss”
Slokas iela 84-1A, Rīga, LV-1007
Reģ. Nr.40003651502
Banka: AS „Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Konts Nr. LV07HABA0551005774495

______________________________
E.Bancevičs

_____________________________
V.Boka

_____________________________
K.Plūme

3

Pielikums Nr.1
pie 2015.gada ___.aprīļa līguma
par cilmes šūnu saldēšanas maisu piegādi
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1.Tehniskā specifikācija
Saldēšanas maisi cilmes šūnu uzglabāšanai Hemofreeze (art.Nr.Z2004) – 100 gab.
1.
2.
3.
4.
5.

Maisi cilmes šūnu sasaldēšanai un uzglabāšanai slāpekļa tvaikos pie t -196C.
Sterili.
Tilpums: 350 ml.
3 savienojumu vietas.
Cilmes šūnu saldēšanas maisiem jābūt savietojamiem ar kompānijas ,,Taylor-Wharton “
iekārtu - K-series Cryostorage system M505CE.
2.Finanšu piedāvājums

Nr.
p.k.
1

1.

Nosaukums
2
Cilmes šūnu
saldēšanas maisi
cilmes šūnu
uzglabāšanai
Hemofreeze
Art.Nr.Z2004

Piedāvājuma
summa EUR
bez PVN

Piemērojamā
PVN likme
(%)

3

Cena par
1 (vienu)
sistēmu
EUR bez PVN
4

3x4

5

100

68,40

6 840,00

12%

Daudzums
(gab.)

Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:

6 840,00
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