LĪGUMS Nr. ________
par virtuālās simulācijas iekārtu „LightSpeed RT” un „LightSpeed RT 16”
profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšanu
Rīgā,

2017. gada ___._____________

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģ. Nr.40003951628, juridiskā
adrese - Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, turpmāk līguma tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv valdes
priekšsēdētāja Egita Pole, valdes loceklis Kaspars Plūme un valdes loceklis Artūrs Bērziņš, no vienas
puses, un
SIA „TRADINTEK”, reģistrācijas Nr. 40003308634, juridiskā adrese Citadeles iela 2, Rīga,
LV-1010, turpmāk līguma tekstā – Izpildītājs, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis
Aleksandrs Packevičs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti „Puses”, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās
sarunu procedūras „Virtuālās simulācijas iekārtu „LightSpeed RT” un „LightSpeed RT 16”
profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšana”, iepirkuma
identifikācijas Nr. RAKUS 2017/35S, rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā saukts
„Līgums”:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs veic virtuālās simulācijas iekārtu „LightSpeed RT” un „LightSpeed RT 16” (turpmāk –
„Iekārtas”) profilaktisko apkopju, korektīvo un remontdarbu pakalpojumu nodrošināšanu atbilstoši
tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums
Nr.2) (turpmāk – „Apkope” vai „Apkopes”). Apkopes Iekārtām tiek veiktas atbilstoši prasībām,
kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kā arī Latvijas Republikas un
starptautiskajos standartos.
1.2. Līgumā lietotie termini:
- Profilaktiskā apkope - tehniskā apkope, kas tiek sniegta noteiktos laika intervālos vai atbilstoši
noteiktiem priekšrakstiem. Profilaktiskās apkopes mērķis ir Iekārtu bojājumu vai darbības
pasliktināšanās varbūtības samazināšana.
- Korektīvā apkope - tehniskā apkope, kas tiek veikta gadījumos, kad Iekārta ir sabojājusies un
Izpildītājs par to ir informēts. Korektīvās apkopes mērķis ir tāda Iekārtu stāvokļa atjaunošana, kurā
tās var veikt tām paredzētās funkcijas.
2. SERVISA APKOPE UN REMONTS
2.1. Apkopes darbi.
2.1.1. Izpildītājs veic profilaktisko tehnisko apkopi atbilstoši Iekārtas izgatavotāja sastādītiem protokoliem
un prasībām, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.482 „Noteikumi
par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” (turpmāk – Noteikumi”).
2.1.2. Apkopi paredzēts veikt Pušu pārstāvju saskaņotā laikā.
2.1.3. Izpildītājam šī Līguma ietvaros (Līgumā paredzēto intervālu ietvaros):
 jāveic Iekārtas periodiskā pārbaude;
 jāveic funkcionalitātes un opciju drošības pārbaude;
 jāveic nepieciešamā regulēšana un koriģēšana;
 jāveic Iekārtas attiecīgo mezglu eļļošana un tīrīšana;
 jāveic pārbaude tām funkcijām, kas saistītas ar pacientu un personāla drošību atbilstoši Iekārtu
izgatavotāja instrukcijām;
 jānomaina nekopjamie elementi (oglītes kontaktiem, gaisa filtri utt.);
 jānoformē protokoli, jāveic ieraksti žurnālos, utt. atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Izpildītājs desmit dienu laikā pēc iepriekšminēto darbu veikšanas piestāda Pasūtītāja pārstāvim veikto
mērījumu testēšanas protokolu.
2.2. Iekārtas remonts.
2.2.1. Izpildītājs apņemas veikt nepieciešamos remonta darbus Iekārtai, lai nodrošinātu tās kvalitatīvu
darbību.

2.2.2. Izpildītāja speciālista ierašanās Iekārtas apsekošanai bojājuma gadījumā – ne ilgāk kā 4 (četru)
stundu laikā pēc Iekārtas bojājuma pieteikšanas brīža darba dienās un ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru)
stundu laikā pēc Iekārtas bojājuma pieteikšanas brīža brīvdienās vai svētku dienās. Par Ierīču
bojājumiem Pasūtītājs informē Izpildītāju pa tālruni 67325943.
2.2.3. Iekārtas remonta izpildes laiks – 5 (piecu) darba dienu laikā.
2.2.4. Remonta, rezerves daļu un rentgena spuldžu cena iekļauta šī Līguma cenā.
2.2.5. Pēc remonta veikšanas Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam aktu, kurā uzskaitītas visas
korektīvās darbības un nomainītās rezerves daļas.
2.3. Programmatūras un Iekārtas apkope.
2.3.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam informāciju par programmatūras lietošanu.
2.3.2. Izpildītājs nodrošina Iekārtai visus rūpnīcas ieteiktos un izstrādātos aparatūras uzlabojumus
(upgrade - kļūdu korekciju programmās, kā arī aizsardzības un Iekārtas atklāto trūkumu uzlabošanu) bez
maksas un pēc paša iniciatīvas.
2.4. Nodrošinājums ar speciālistiem.
2.4.1. Saskaņā ar šo Līgumu Izpildītājam jānodrošina speciālistu palīdzība Pasūtītāja personālam
situācijās, kas saistītas ar Iekārtu ikdienas izmantošanu.
2.4.2. Speciālistu palīdzība no Izpildītāja puses var tikt sniegta arī mutiski pa tālruni 29626869.
2.4.3. Nepieciešamības gadījumā, atkarībā no radušās bojājuma sarežģītības pakāpes, Izpildītājs nosūta
speciālistu pie Pasūtītāja, lai atrisinātu radušos problēmu uz vietas.
3.
LĪGUMA CENA
3.1. Kopējā līgumcena ir līdz 180 000, 00 EUR (viens simts astoņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
3.2. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošo Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto PVN likmi. Līguma cenā ietilpst Iekārtas apkope atbilstoši Noteikumiem,
Iekārtas ražotāja sastādītiem protokoliem un prasībām, kā arī neierobežots izsaukumu skaits Iekārtas
bojājumu gadījumā un nepieciešamības gadījumā rezerves daļu (tai skaitā rentgena spuldžu) piegāde
un uzstādīšana.
4.
APMAKSAS KĀRTĪBA
4.1. Rēķins tiek izrakstīts ik pa 3 mēnešiem (četras reizes gadā, tajos pašos mēnešos, kad tiek veiktas
apkopes), katrā reizē par 25% no kopējās Līguma summas, pievienojot Apkopes un remonta aktus.
4.2. Norēķini par pakalpojumu notiek ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas ar
pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Izpildītāja kontu.
4.3. Visi no Līguma izrietošie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad maksājuma veicējs ir
izdarījis pārskaitījumu uz maksājuma saņēmēja bankas kontu, neatkarīgi no brīža, kad šie līdzekļi ir
kļuvuši pieejami maksājuma saņēmējam.
4.4. Maksājuma termiņa kavēšanas gadījumā Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu
0,05% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
nesamaksātās summas.
4.5. Ja Izpildītājs neizpilda 2.1. punktā noteikto un neveic apkopi noteiktajā mēnesī, kā arī nebrīdina
Pasūtītāju par nepieciešamā remonta vajadzību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja
līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro).
5.
LĪGUMA IZBEIGŠANA
5.1. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, par Līguma
izbeigšanu informējot Izpildītāju rakstiskā formā, norādot Līguma izbeigšanas iemeslus.
5.2. Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja piestādītie rēķini netiek apmaksāti trīs mēnešu laikā.
6.
NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI (FORCE-MAJEURE)
6.1. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā, tādu kā dabas katastrofas, karš, jebkura
rakstura kara darbības, valsts orgānu akti, to labojumi un darbība, kā arī citi nepārvaramas varas
apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst, Puses neatbild par savām saistībām un to
pienākumu izpildes termiņš pagarinās atbilstoši tam laika periodam, kādā darbojušies šādi
apstākļi un to sekas.
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6.2. Pusei, kura nevar izpildīt Līguma pienākumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ, jāpaziņo otrai Pusei
rakstiski par tādu apstākļu iestāšanos un pārtraukšanu.
6.3. 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.
7.
LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, TĀ GROZĪŠANAS VAI IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA.
7.1. Līgums stājas spēkā 2017.gada 12.jūlijā un ir spēkā 12 mēnešus.
7.2. Šis Līgums var tikt grozīts vai izbeigts abām Pusēm vienojoties un šo vienošanos noformējot
rakstiski un abām Pusēm parakstot. Šāda vienošanās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.
STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA.
8.1. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pusēm tiek izskatītas savstarpēju sarunu veidā.
8.2. Ja nesaskaņas sarunu veidā nav atrisināmas, visi strīdi, kuri izrietēs no šī Līguma, atrisināmi
Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.3. Visi pārējie jautājumi, kuri nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
9.
CITI NOTEIKUMI.
9.1. Kontaktpersona šī Līguma saistību izpildei no Pasūtītāja puses ir Raimonds Dreimanis, tālr.
67042201, e-pasts: raimonds.dreimanis@aslimnica.lv.
9.2. Kontaktpersona šī Līguma saistību izpildei no Izpildītāja puses ir Māris Freimanis, tālr.: 29626869,
e-pasts: tradintek@tradintek.lv.
9.3. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros. Katram Līguma eksemplāram
pievienots pielikums Nr.1. „Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.2
„Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks
spēks. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.
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

______________________________
E.Pole

IZPILDĪTĀJS:
SIA „TRADINTEK”
Reģistrācijas Nr.40003308634
Citadeles iela 2, Rīga, LV-1010
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV02HABA0001408032885

_______________________________
A.Packevičs

______________________________
K.Plūme
______________________________
A.Bērziņš
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