PIEGĀDES LĪGUMS Nr. _______________
Infūzijas sūkņu piegāde
Rīgā,

2014.gada 18.martā

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628, juridiskā adrese
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valde: valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka,
valdes locekle Anita Slokenberga un valdes loceklis Imants Rezebergs, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas
puses un
SIA „B.Braun Medical”, reģistrācijas Nr. 40003277955, juridiskā adrese Ūdeļu iela 16, Rīgā, LV-1064, kuru
saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Aivars Gailītis, turpmāk tekstā - Piegādātājs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses (Puse), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma
„Infūzijas sūkņu piegāde”, id.Nr. RAKUS 2014/4M rezultātiem noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā saukts
Līgums, par sekojošo:
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1. Līguma priekšmets
Piegādātājs piegādā un uzstāda Pasūtītājam infūzijas sūkņus (10 gab.), turpmāk tekstā Prece, 2 (divu)
mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas brīža saskaņā ar Piegādātāja piedāvājuma tehnisko
specifikāciju (Pielikums Nr.1) un saskaņojot ar Pasūtītāju, bet Pasūtītājs pieņemt un apmaksāt Preci, kas
saņemta atbilstoši pasūtījumam un preču pavadzīmei – rēķinam.
Līguma summa – EUR 10 350,00 (desmit tūkstoši trīs simti piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN, PVN
21% - EUR 2173,50, kopējā summa – EUR 12 523,50 (divpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit trīs
euro, 50 centi) saskaņā ar Piegādātāja iesniegto finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2).
Līguma summā ietilpst visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas (transportēšana, muitas izdevumi),
nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.
2. Piegādes un norēķinu noteikumi
Prece tiek piegādāta ar Piegādātāja transportu. Piegādātājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Preces
piegādi, kas atbilst ražotāja sertifikātiem un Ministru kabineta noteikumiem Nr.581 Medicīnisko ierīču
reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība.
Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi un uzstādīšanu ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā un vietā.
Piegādes vieta – stacionārs „Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta ielā 4, Rīgā.
Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt no Piegādātāja Preces, kuru iepakojums ir bojāts.
Saņemtā Prece pāriet Pasūtītāja īpašumā tikai tad, kad Piegādātājs saņēmis visu maksājumu par preču
pavadzīmi – rēķins.
Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas iesniedz
Piegādātājam parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt Preci.
Samaksa tiks veikta līdz 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un Preču
pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz Piegādātāja norādīto
bankas kontu.
3. PASŪTĪTĀJA un PIEGĀDĀTĀJA atbildība
Ja Pasūtītājs neievēro saņemtās Preces ekspluatācijas noteikumus, Pasūtītājs uzņemas pilnu materiālo
atbildību par Preci un nav tiesīgs izteikt Piegādātājam pretenzijas par Preces kvalitāti.
Gadījumā, ja Prece nevar tikt funkcionāli izmantota kādu defektu dēļ, kas radušies Piegādātāja vainas
dēļ, Piegādātājs apņemas novērst radušos trūkumus par saviem līdzekļiem vai apmaina Preci pret jaunu.
Piegādātājs garantē izpildīt garantijas saistības bez maksas Precei, pareizas ekspluatācijas gadījumā,
divdesmit četru mēnešu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
Par katru Preču piegādes nokavēšanas gadījumu Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt no Piegādātāja soda
procentus 0,05% apmērā par katru dienu no nokavētās piegādes (pasūtījuma) kopsummas.
Par katru Preču apmaksas nokavējumu Piegādātājs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja soda procentus 0,05%
apmērā par katru nokavēto samaksas dienu no neapmaksātās summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību izpildes.
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4. Nepārvarama vara
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, normatīvu aktu, kas būtiski
ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. Valūtas
kursu svārstības un citi biznesa riski nav nepārvarama vara.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramās varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par
šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas uzskata,
ir iespējams un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otrās Puses pieprasījuma,
šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
5. Līguma termiņi un citi noteikumi
Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz noteikto saistību pilnīgai
izpildei.
Līguma noteikumi var tikt papildināti vai izmainīti Pusēm rakstiski vienojoties.
Ja Piegādātājs nepilda vai pārkāpj šī Līguma saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt šo Līgumu, paziņojot
par to rakstiski otrai Pusei 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.
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.
Savstarpējas Pušu attiecības, kas nav atrunātas šajā Līgumā ir regulējamas saskaņā ar Latvijas
Republikas tiesību aktiem.
Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 6 (sešām) lapām ar pielikumu Nr.1 uz 3 (trīs) lapām un
pielikumu Nr.2 uz vienas lapas, pa vienam eksemplāram katrai no šī Līguma pusēm.
6.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ.Nr.LV40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Tālr.:67042400 Fakss: 67048786
Banka AS Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805

PIEGĀDĀTĀJS
SIA „B.Braun Medical”
Reģ.Nr.LV40003277955
Ūdeļu iela 16, Rīgā, LV-1064
Banka: AS SEB Banka
Bankas kods UNLALV2X
Konta Nr. LV57UNLA0002080467128

_____________________________
Valdes priekšsēdētājs V.Boka

_______________________________
Valdes loceklis A.Gailītis

_____________________________
Valdes locekle A.Slokenberga
___________________________
Valdes loceklis I.Rezebergs

