Līgums Nr.__________
par citoloģijas centrifūgas piegādi citoloģisko izmeklējumu nodrošināšanai
Rīgā,

2014.gada ___.___________

SIA „Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģ. Nr.40003951628, juridiskā
adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru, saskaņā ar statūtiem un 03.07.2014 izdotu pilnvaru
Nr.A1/1.1-18/14/35 pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka un valdes loceklis Imants
Rezebergs, turpmāk līguma tekstā - “Pasūtītājs ”, no vienas puses, un
SIA „Interlux”, vienotais reģ. Nr.40003793189, "Jaunbūmaņi", Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130,
kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Nauris Sedlers, turpmāk līguma tekstā
„Piegādātājs”, no otras puses, abi kopā turpmāk līguma tekstā - “Puses”,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Citoloģijas centrifūgas piegāde citoloģisko izmeklējumu
nodrošināšanai (1 iekārta)”, identifikācijas Nr. RAKUS 2014/45M noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā
- “Līgums”) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets, tā vērtība.
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs apņemas piegādāt un nodot Pasūtītājam Līgumā noteiktā termiņā
Citoloģijas centrifūgu citoloģisko izmeklējumu nodrošināšanai (1 iekārta) (turpmāk līguma tekstā “Prece”) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumu (Pielikums
Nr.2), atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumiem Nr.581
„Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās
uzraudzības kārtība”.
1.2. Līguma summa ir EUR 5500,00 (pieci tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez pievienotās
vērtības nodokļa (PVN). Līguma summā ietilpst visi izdevumi, nodokļi, nodevas, transporta un muitas
izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi, uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā un tehnisko apkalpošanu
garantijas laikā. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar piegādes brīdi spēkā esošo Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto PVN likmi.
1.3. Preces piegādes un uzstādīšanas vieta: stacionārs „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”
Stopiņu novads, Upeslejas.
2. Pušu saistības.
2.1. Piegādātāja saistības:
2.1.1. Piegādātājs veic Preces piegādi un uzstādīšanu pasūtītāja uzraudzībā 45 (četrdesmit piecu)
dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
2.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
2.1.3. Piegādātājs apņemas nodrošināt piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu,
paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.2. Pasūtītāja saistības:
2.2.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Piegādātāja piegādātās Preces pieņemšanu.
2.2.2. Pasūtītājs apņemas veikt Preces lietošanu atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.
3. Preces nodošana – pieņemšana.
3.1. Par piegādātās Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātāja un Pasūtītāja
pilnvarotie pārstāvji paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par preces piegādi, uzstādīšanu un
nodošanu ekspluatācijā, kā arī Preces lietošanas instrukcijas iesniegšanu latviešu valodā.
3.2. Ja Piegādātājs noliktajā termiņā Preci (visu vai daļu no tās ) nav piegādājis, piegādājis
nekvalitatīvu Preci, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam
uz sava rēķina tie jānovērš piecpadsmit darba dienu laikā. Defekta aktu paraksta Piegādātāja un

Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji.
3.3. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu
pilnīgas novēršanas.
3.4. Piegādātāja un pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji:
3.4.1. Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis – Renāte Rafaēla, tālr.67795240, e-pasts:
renate.rafaela@interlux.lv;
3.4.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis
–
Larisa Ogurcova, tālr.67048250, e-pasts:
larisa.ogurcova@aslimnica.lv.
4. Garantijas un risks.
4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece ir jauna un nelietota, augstas kvalitātes un atbilst Pasūtītāja
tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
4.2. Preces garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši no Preces nodošanas brīža, ja tā tiek izmantota
saskaņā ar ekspluatācijas noteikumu prasībām.
4.3. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts.
4.4. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Preces remontu piecu darba dienu
laikā pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža darba dienās. Ja dīkstāve ilgāka par
piecām darba dienām, par šo dīkstāves laiku pagarinās garantijas laiks.
4.5. Garantijas laikā Piegādātājs veic regulāras bezmaksas Preces pārbaudes un apkopes atbilstoši
ražotāja Preces lietošanas vai ekspluatācijas instrukcijā noteiktajām prasībām.
4.6. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku
līdz tās nodošanai ekspluatācijā.
5. Norēķinu kārtība.
5.1. Pasūtītājs veic samaksu par preci ar pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto kontu bankā
60 (sešdesmit) dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža un rēķina
saņemšanas.
5.2. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju pēc pilnas Līguma summas, kas
minēta Līguma 1.2.punktā, nomaksas.
6. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana.
6.1. Par katru nokavēto Preces nodošanas ekspluatācijā dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,05%(nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk kā
10% (desmit procentus) no Līguma summas.
6.2. Par maksājumu saistību kavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,05% (nulle komats
nulle piecu procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk
kā 10% (desmit procentus) no neapmaksātās summas.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī Līguma izpildes un otra Puse var prasīt kā līgumsoda,
tā arī šī Līguma noteikumu izpildīšanu.
6.4. Ja Piegādātājs 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav piegādājis
Preci, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šajā gadījumā
Piegādātājam 3 (trīs) dienu laikā jāsamaksā visa līgumsoda summa.
7. Nepārvarama vara.
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai
ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara

darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas
būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās
spēkā.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramās varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties
par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc tās
uzskata, ir iespējama un paredzama tās līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses
pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur
minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas,
elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un
citi biznesa riski.
8. Līguma darbības laiks.
8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abas Puses.
8.2. Līguma darbība beidzas ar Pušu saistību pilnīgu izpildi.
9. Nobeiguma noteikumi.
9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā.
Gadījumā, ja puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā.
9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts (izņemot līguma summu), Pusēm savstarpēji vienojoties.
Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tās parakstīšanas
kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.3. Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām, tam pievienots Pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija” uz 2
(divām) lapām un Pielikums Nr.2. „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas. Līgums sastādīts divos
identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10. Pušu rekvizīti un paraksti.
Pasūtītājs:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca”
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805

____________________________
Valdes priekšsēdētājs V.Boka

_____________________________
Valdes loceklis I.Rezebergs

Piegādātājs:
SIA „Interlux”
"Jaunbūmaņi", Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130
Reģ.Nr. 40003793189
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV13HABA0551012078126

______________________________
Valdes priekšsēdētājs N.Sedlers

