LĪGUMS Nr. P/VGK/___________________
Divu daudzfunkcionālo kopētāju piegāde
Rīgā,

2013.gada___.novembrī

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģ. Nr.40003951628, juridiskā
adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, turpmāk līguma tekstā – „Pasūtītājs”, kuru saskaņā ar statūtiem un
11.11.2013.pilnvaru Nr. A1/1.1-18/13/67 pārstāv valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka un valdes loceklis
Imants Rezebergs, no vienas puses, un
SIA „CRC”, reģistrācijas Nr. 50003174381, juridiskā adrese Dzirnavu iela 33, Rīga, LV - 1010,
kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Oļegs Kurkovs, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no
otras puses,
abi turpmāk līgumā kopā vai individuāli saukti Puses (-e), savstarpēji vienojoties bez maldiem, viltus
un spaidiem, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Divu daudzfunkcionālo kopētāju
piegāde”, id. Nr. RAKUS 2013/96M rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par
sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas piegādāt, uzstādīt divus
daudzfunkcionālos kopētājus (turpmāk tekstā Prece), kā arī veikt tehnisko apkalpošanu garantijas laikā
un darbinieku apmācību saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un finanšu piedāvājumu
(Pielikums Nr2).
1.2. Līguma summā ietilpst visas ar Preces piegādi saistītās izmaksas (transportēšana, uzstādīšana,
apmācība, garantija), nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa ir līdz 17 215,00 Ls (septiņpadsmit tūkstoši divi simti piecpadsmit lati, 00 santīmi) bez
pievienotās vērtības nodokļa 21% - 3615,15 Ls (trīs tūkstoši seši simti piecpadsmit lati, 15 santīmi). Kopējā
Līguma summa ar PVN ir līdz 20 830,15 Ls (divdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit lati, 15 santīmi).
Naudas summas, kas šajā Līgumā izteiktas latos, sākot ar euro ieviešanas dienu, tiek pārrēķinātas un
noteiktas euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības
likumā noteiktos noapaļošanas principus. Sākot ar euro ieviešanas dienu, visu maksājumu veikšanai
jāizvēlas valūta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.2. Finansējuma avots ir Valsts galvotā aizdevuma projekta „Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija”
finanšu līdzekļi.
2.3. Līguma Pielikumā Nr.2 noteiktie apjomi uz melnbalto/krāsaino toneru iegādi ir plānotie, un Pasūtītājs
negarantē izmantot to pilnā apmērā un Izpildītājs nav tiesīgs par to celt iebildumus.
2.4. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par Precēm, veicot pārskaitījumu uz Līgumā norādīto maksājuma
saņēmēja bankas kontu, 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Preces pieņemšanas – nodošanas akta
abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.3. Ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksu, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,05 % apmērā no neapmaksātās
rēķina summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no visas Līguma summas.
2.4. Ja Izpildītājs kavē Preču piegādes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt līgumsodu 0,05 % apmērā no
Līguma kopējās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no visas Līguma summas.
2.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no tām noteikto saistību izpildes.
Preču piegāde vieta, kārtība un termiņi
Preču piegādes vietas – SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Rīgā, Hipokrāta ielā 2.
Izpildītājs Preču piegādes laikā nedrīkst traucēt stacionāra pamatdarbu.
Preču piegādes termiņš ir divi mēneši no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
Par Preču piegādi un nodošanu Pasūtītājam, Puses sastāda un paraksta Preču nodošanas – pieņemšanas
aktu, kas ir pamats Izpildītājam rēķina izrakstīšanai.
3.5. Ja Preces pieņemšanas procesā tiek konstatēti Preču defekti, Puses sastāda Preču defekta aktu, kurā vienojas
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par Preču defektu novēršanu vai līdzvērtīgas Preces piegādi.
4. Pušu pienākumi
4.1. Pasūtītājs apņemas:
4.1.1. nodrošināt brīvu piekļuvi Preču piegādes vietai;
4.1.2. veikt apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
4.2. Izpildītājs apņemas:
4.2.1. savlaicīgi un pienācīgā kārtā izpildīt savas ar Līgumu uzņemtās saistības;
4.2.2. veikt Preces piegādi, uzstādīšanu, kā arī darbinieku apmācību un vismaz 10 darbavietu instalāciju;
4.2.3. nodrošināt Preču garantijas apkopi bez maksas pareizas ekspluatācijas gadījumā trīsdesmit sešu
mēnešu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
5. Konfidencialitātes saistības
5.1. Puses apņemas visā savas sadarbības laikā, kā arī pēc tam neizpaust trešajām personām ar Līguma
izpildi iegūto, tās rīcībā esošo tehnisko, finansiālo un citu informāciju par otru Pusi. Visa informācija,
ko Puses sniedz viena otrai Līguma izpildes laikā tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta
vai padarīta publiski pieejama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
5.2. Konfidencialitātes saistības attiecībā uz abām Pusēm ir saistošas Līguma darbības laikā, kā arī pēc šī
Līguma izbeigšanas.
6. Līguma darbības termiņš un Līguma laušanas kārtība
6.1. Līgums stājas spēkā ar abu Pušu (to pilnvarotu pārstāvju) Līguma parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts līdz
Pušu saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, par Līguma izbeigšanu
informējot Izpildītāju rakstiskā formā vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš vai nekavējoties, motivējot
Līguma pārtraukšanas iemeslus.
6.3. Izpildītājam ir tiesības lauzt līgumu, ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un
termiņos, rakstveidā brīdinot Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.
6.4. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no tām savstarpējām finansiālām un citām no Līguma izrietošām
saistībām, kas radušās Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pusēm tiek izskatītas savstarpēju sarunu veidā, ar iespēju panākt vienošanos.
7.2. Ja nesaskaņas sarunu veidā nav atrisināmas 20 (divdesmit) dienu laikā no pirmo sarunu uzsākšanas dienas,
visi strīdi, kuri izriet no šā Līguma, tiek risināti tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā.
7.3. Visi pārējie jautājumi, kuri nav atrunāti dotajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Nepārvaramās varas apstākļi
8.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šāda
neizpilde ir notikusi pēc Līguma spēkā stāšanās dienas nepārvaramas varas apstākļu, kurus nebija
iespējams ne paredzēt, ne novērst, iestāšanās rezultātā. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī
notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime,
zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas
Pušu iespējamās kontroles robežās).
8.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās informē par to otru Pusi rakstiski
saprātīgi iespējamā termiņā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ziņojumam pievienojot
kompetentas iestādes izsniegtu izziņu (ja tas ir iespējams), kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un
raksturojumu.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, katrai
Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15
(piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš. Puses veic savstarpējos norēķinus par līdz nepārvaramas varas
iestāšanās brīdim kvalitatīvi veikto Pakalpojumu.
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9. Citi noteikumi
9.1. Puses pilnvaro Līguma izpildes kontaktpersonas:
9.1.1. no Izpildītāja puses – Oļegs Kurkovs, tālr. 67814930, mob. 29208338, e-pasts:
olegs.kurkovs@crcb2b.lv;
9.1.2. no Pasūtītāja puses – Didzis Kukainis, tālr. 67040956, mob. 29221389, e-pasts:
didzis.kukainis@aslimnica.lv.
9.2. 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.
9.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, Pušu pilnvarotās
personas, 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.
9.4. 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.
9.5. Visi paziņojumi un uzaicinājumi, kuri ir būtiski Līguma saistību izpildes sakarā, kā arī Līguma vienpusēji
parakstītie eksemplāri, Pusēm ir jānosūta uz Līgumā norādītajām adresēm ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot
to personīgi, taču informācijas ātrākai un konstruktīvākai apmaiņai Puses var izmantot elektroniskos sakaru
līdzekļus: e-pastu, faksu vai sazināties telefoniski.
9.6. Jebkādas izmaiņas un papildinājumi Līgumā izdarāmi, abpusēji saskaņojot un rakstiski noformējot
Vienošanos, kas pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.7. Līgums kopā ar 2 (diviem) pielikumiem sagatavots uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā un parakstīts divos
identiskos eksemplāros - pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca”
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV07HABA0551008682555

SIA „CRC”
Juridiskā adrese Dzirnavu iela 33, Rīga, LV – 1010
Biroja adrese Daugavpils iela 45, Rīga, LV-1003
Reģ. Nr. 50003174381
Banka: AS SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV48UNLA0002030467864

____________________________
V. Boka

_________________________
O.Kurkovs

_____________________________
I. Rezebergs
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