LĪGUMS Nr. ____________________
Firmas „B.Braun Medical” nieru aizstājterapijas aparatūras tehniskā apkope un remonts
Rīgā,

2013.gada ___.augustā

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģ.Nr.40003951628, juridiskā
adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem un 25.07.2013. SIA „Rīgas
Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” valdes lēmumu Nr.V1/01-01/13/396 pārstāv valdes
priekšsēdētājs Viesturs Boka 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, LV1064, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Aivars Gailītis, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no
otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses (Puse), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā
iepirkuma „Firmas „B.Braun Medical” nieru aizstājterapijas aparatūras tehniskā apkope un remonts”,
id.Nr. RAKUS 2013/57M rezultātiem noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:
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1. Līguma priekšmets
Izpildītājs apņemas veikt firmas „B.Braun Medical” nieru aizstājterapijas aparatūras tehnisko
apkopi un remontu (turpmāk tekstā Darbi) saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.1 (Finanšu
piedāvājums).
Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītāja sniegtos pakalpojumus saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem.
2. Izpildītāja pienākumi
Nodrošināt regulāru iekārtu tehnisko apkopi Pasūtītājam izdevīgā laikā un pēc iespējas ātrākā
laikā veikt remontdarbus, novēršot radušos iekārtu bojājumus.
Darbu veikšanai nodrošināt savus darbiniekus ar normatīvo aktu prasībām atbilstošu aprīkojumu
un uzņemties atbildību par savu darbinieku darba drošības un ugunsdrošības noteikumu
ievērošanu.
Tehniskās apkopes un/vai remontdarbu gadījumos sastādīt darbu pieņemšanas – nodošanas aktu
un veikt ierakstu iekārtu tehniskās apkopes žurnālā.
Garantēt veikto darbu atbilstību Latvijas Republikā noteiktajiem standartiem un spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un dot 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju izpildītājiem Darbiem un
piegādātajiem materiāliem, kas tiks izmantoti Darbiem. Garantijas laikā Izpildītājs apņemas par
saviem līdzekļiem novērst defektus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ.
3. Pasūtītāja pienākumi
Nodrošināt iekārtu ekspluatācijas apstākļus un lietošanu atbilstoši lietošanas instrukcijām un
tehniskajām prasībām.
Nodrošināt Izpildītāja speciālistiem netraucētu piekļūšanu iekārtām Darbu veikšanai, iepriekš
saskaņotā laikā.
Saskaņot ar Izpildītāju Darbu izpildes laiku.
Pieņemt un apmaksāt Izpildītāja kvalitatīvi veiktos Darbus saskaņā ar Līgumā noteikto maksu.
4. Darba apmaksa un savstarpējo norēķinu kārtība
Līgumā paredzēto Darbu, rezerves daļu summa tiek noteikta LVL 19 996,56 (deviņpadsmit
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši lati, 56 santīmi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
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Par iekārtu tehniskām apkopēm, remontdarbiem un rezerves daļu nomaiņu Pasūtītājs maksā
vienu reizi mēnesī saskaņā ar Izpildītāja piestādītu rēķinu, kas tiek pamatots ar abpusēji
parakstītu darba pieņemšanas – nodošanas aktu.
Pasūtītājs veic rēķinu apmaksu 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas uz šajā
Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.
Puses savstarpējos norēķinos piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto PVN
likmes apmēru. PVN izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no kura tā
stājas spēkā. PVN izmaiņu gadījumā cenas un Līguma summas bez PVN nevar tikt grozītas.
Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma
izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu.
5. Darbu pieņemšana - nodošana
Tehniskās apkopes un remontdarbi tiek pieņemti ar abpusēji parakstītu pieņemšanas – nodošanas
aktu, kurā norāda Darbus, to veikšanas datumu, izpildes vietu un speciālistus, kas Darbus veica.
Tehniskās apkopes darbi, nomainītās detaļas tiek ierakstītas iekārtu tehniskās apkopes žurnālā.
Ar ierakstu tehniskās apkopes žurnālā Izpildītājs apliecina tehniskās apkopes atbilstību ražotāja
noteiktajiem normālajiem iekārtas darbības raksturlielumiem un atļauj tās tālāku ekspluatāciju.
Ja Pasūtītājs konstatē nepilnības vai kādus citus defektus Izpildītāja Darbā, Pasūtītājs paraksta
pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc Izpildītāja Darbu trūkumu, nepilnību vai kādu citu
defektu novēršanas.
Visi trūkumi, nepilnības vai kādi citi defekti no Izpildītāja puses tiek novērsti par Izpildītāja
līdzekļiem.
6. 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.
7. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā 1 (vienu) kalendāro gadu,
izņemot Līguma 2.4.punktu, kurš spēkā līdz tās izpildei.
Līgumu var izbeigt pirms termiņa abām Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties ne mazāk kā
vienu mēnesi iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi.
8. Citi noteikumi
Līguma noteikumi var tikt papildināti vai izmainīti Pusēm rakstiski vienojoties. Visi grozījumi,
papildinājumi tiek noformēti rakstiski un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Neviena no Pusēm nav tiesīga daļēji vai pilnīgi nodot Līguma saistības trešajai personai, ja
iepriekš par to nav panākta rakstiska vienošanās ar otru Pusi.
Puses ir atbildīgas par zaudējumiem, kuri nodarīti otrajai Pusei, nepildot šī Līguma noteikumus.
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Par tiešajiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nekvalitatīva darba dēļ vai laikā
neizpildītiem apkopes un remonta darbiem, tiek sastādīts zaudējumu novērtēšanas akts.
Ja darbu izpildes laikā atklājas šī Līguma izpildes neiespējamība, Izpildītājs par to ziņo
Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā. Pēc tam abas Puses vienojas par tālāko darbu veikšanas
kārtību.
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 trīs lapām ar vienu pielikumu uz vienas lapas, pa vienam
eksemplāram katrai no šī Līguma pusēm.
9.

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 A/S Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805

IZPILDĪTĀJS
SIA „B.Braun Medical”
Reģ.40003277955
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 loceklis I.Rezebergs
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Pielikums Nr.1
Pie Līguma Nr.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.
p.k.

Nosaukums

Skaits

Cena par
vienu
komplektu
LVL bez
PVN

1.

Hemodialīzes iekārtu uzturēšanas rezerves
daļu komplekts

25
komplekti

139.92

2.

Cena kopā LVL
bez PVN

3498.00

Cena par vienas iekārtas tehnisko apkopi uz
1 (vienu) gadu
LVL bez PVN

Regulārie veicamie darbi








arteriālā spiediena kalibrēšana;
venozā spiediena kalibrēšana;
asins detektora pārbaude un kalibrēšana;
koncentrācijas kalibrēšana;
gaisa detektora pārbaude un kalibrēšana;
ultradialīzes filtru stāvokļa pārbaude;
ultrafiltrācijas daudzuma atbilstības
kontrole;
 dezinfekcijas un dekalcifikācijas
atbilstības kontrole;
 sistēmas pirogenitātes un elektrolītu
atbilstības uzraudzība;
 neatliekama iekārtu remontu
nodrošināšana.
Kopējā piedāvājuma cena
LVL bez PVN

634.56

19996.56

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

_____________________________
Valdes priekšsēdētājs V.Boka

_______________________________
Valdes loceklis A.Gailītis

___________________________
Valdes loceklis I.Rezebergs
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