LĪGUMS Nr.B5-2020/_____
par ražotāju „KEN Hygiene Systems” un „BMT Medical Technology” medicīnas iekārtu
tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, remontdarbu nodrošināšanu un rezerves daļu piegādi
Rīgā,

2020. gada ___. _________

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003951628,
juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Imants
Paeglītis, valdes loceklis Kaspars Plūme un valdes loceklis Aleksejs Višņakovs, turpmāk –
Pasūtītājs, un
SIA „DINMED” reģistrācijas Nr. 40103248346, juridiskā adrese Muižas iela 11 k-1 – 4,
Jūrmala, LV-2010, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Jevgēnijs Diners, turpmāk – Izpildītājs, no
otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Ražotāju „KEN Hygiene Systems” un „BMT
Medical Technology” medicīnas iekārtu tehniskā apkope, darbības pārbaude, remontdarbu
nodrošināšana un rezerves daļu piegāde”, id. Nr. RAKUS 2019/116M, rezultātiem, noslēdz šādu
līgumu, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs veic ražotāju „KEN Hygiene Systems" un „BMT Medical Technology” medicīnas
iekārtu (turpmāk – Ierīces) tehnisko apkopi, darbības pārbaudi, remontu un rezerves daļu
piegādi (turpmāk – Pakalpojums), atbilstoši Līguma noteikumiem (tai skaitā Līguma
pielikumiem:
• Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;
• Pielikums Nr.2 – Pamatprasības tehnisko apkopju un remontdarbu veikšanai;
• Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums;
• Pielikums Nr.4 – Ierīču rezerves daļas, piederumi un to cenas;
• Pielikums Nr.5 – Ierīču tehnisko apkopju un darbības pārbaudes grafiks;
• Pielikums Nr.6 – Apliecinājums par servisa nodrošinājumu).
1.2. Līguma Pielikumos noteiktie Pakalpojumu apjomi ir plānotie un Pasūtītājs negarantē to
izmantošanu pilnā apmērā, un Izpildītājs nav tiesīgs par to celt iebildumus.
2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI
2.1. Nodrošināt Ierīču pilnvērtīgu funkcionēšanu, sniedzot nepieciešamos Pakalpojumus saskaņā ar
Ierīču tehnisko dokumentāciju, Līguma un tā pielikumu noteikumiem.
2.2. Garantēt Pakalpojuma kvalificētu veikšanu ar Izpildītāja darbaspēku. Nodrošināt sniegto
Pakalpojumu dokumentēšanu un ierakstu veikšanu Ierīču tehniskajā žurnālā.
2.3. Sastādīt darbu izpildes aktu pēc katra Pakalpojuma sniegšanas un iesniegt to Pasūtītājam
akceptēšanai.
2.4. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par prognozējamo Ierīču funkcionalitāti ilgtermiņā, sastādot
attiecīgu apsekošanas aktu.
2.5. Nodrošināt Izpildītāja servisa inženiera ierašanos pie Pasūtītāja atbilstoši Līguma pielikumā
Nr.6 noteiktajam. Par Ierīču bojājumiem Pasūtītājs informē Izpildītāju pa tālruni +371
29443444 vai e-pastu: jdiners@dinmed.lv.
2.6. Ierīču bojājumu gadījumos sastādīt defektēšanas aktu un plānojamo rezerves daļu izmaksu
tāmi. Remonta darbi tiek veikti tikai pēc defekta akta un tāmes saskaņošanas ar Pasūtītāja
atbildīgo personu.
2.7. Pēc defekta akta un tāmes saskaņošanas ar Pasūtītāja atbildīgo personu Izpildītājs nodrošina
Ierīces remontu, bojāto detaļu nomaiņu pret pilnībā funkcionējošām rezerves daļām tā, ka
Ierīce pilnā apjomā ir spējīga veikt tai paredzētās funkcijas.
2.8. Veiktajam darbam un darba laikā uzstādītajiem materiāliem un nomainītajām rezerves daļām
nodrošināt garantijas laiku ne mazāku par ražotāja noteikto.
2.9. Nodrošināt Pasūtītāja Ierīces lietotāju bezmaksas apmācību darbam ar Ierīcēm.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
Nodrošināt Ierīces tehniskajām prasībām atbilstošus ekspluatācijas apstākļus un Ierīču
lietošanu atbilstoši lietošanas instrukcijām.
Ar Līguma 5.5.2. apakšpunktā norādīto Pasūtītāja atbildīgo personu iepriekš saskaņotā laikā
nodrošināt Izpildītāja speciālistiem netraucētu piekļūšanu apkalpojamajai Ierīcei.
3 (trīs) darba dienu laikā izskatīt Izpildītāja iesniegtos darbu izpildes aktus. Ja Pakalpojums
sniegts pienācīgā apjomā un kvalitātē, nodrošināt iesniegtā darbu izpildes akta parakstīšanu.
Apmaksāt Izpildītāja kvalitatīvi un noteiktajos termiņos sniegtos Pakalpojumus saskaņā ar
Līgumā noteikto izcenojumu un norēķinu kārtību.

4. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Līguma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir līdz 31 500,00 EUR
(trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi), tai skaitā izmaksas par Pasūtītāja
akceptētiem remontdarbiem (arī rezerves daļām un materiāliem), kas nepieciešami, lai novērstu
neparedzētus Ierīces bojājumus, līdz 15 750,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti
piecdesmit euro un 00 centi) bez PVN.
4.2. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar norēķinu brīdī spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteikto PVN likmi.
4.3. Samaksa par Pakalpojumu tiek noteikta katrā konkrētajā Pakalpojuma sniegšanas gadījumā
atbilstoši Līguma pielikumā Nr.3 un pielikumā Nr.4 norādītajām cenām un Izpildītāja
veiktajam darbu apjomam.
4.4. Par saņemtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs maksā saskaņā ar Izpildītāja piestādīto rēķinu vai
pavadzīmi-rēķinu, kas tiek izrakstīts pamatojoties uz abpusēji parakstītu darbu izpildes aktu.
Rēķins tiek nodots Pasūtītāja atbildīgajai personai.
4.5. Pasūtītājs veic rēķinu apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu izpildes akta abpusējas
parakstīšanas un rēķina (vai preču pavadzīmes-rēķina) saņemšanas dienas.
5. PAKALPOJUMA IZPILDES KĀRTĪBA
5.1. Pakalpojuma sniegšanas vietas ir SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
stacionāri:
• „Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā;
• „Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68, Rīgā;
• „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, Upeslejas, Stopiņu novadā.
5.2. Līguma darbības laikā Ierīču atrašanās vietas var tikt mainītas.
5.3. Izpildītājs ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms paredzamā Pakalpojuma veikšanas saskaņo
(rakstiski pa e-pastu vai pa tālruni, vai pa faksu) ar Pasūtītāja atbildīgo personu Pakalpojuma
veikšanu.
5.4. Pakalpojuma sniegšanas faktu fiksē ar darbu izpildes aktu, kurā detalizēti norāda sniegtā
Pakalpojuma procesuālo gaitu un izmantoto materiālu uzskaiti. Darbus no Pasūtītāja puses
pieņem un darbu izpildes aktu paraksta atbildīgā persona, kas novērtē sniegto Pakalpojumu.
5.5. Atbildīgās personas šī Līguma saistību izpildē (ar tiesībām saskaņot Pakalpojumu veikšanu un
parakstīt darbu izpildes aktus):
5.5.1. No Izpildītāja puses – valdes priekšsēdētājs Jevgēnijs Diners, tālr. +371 29443444, e-pasts:
jdiners@dinmed.lv;
5.5.2. No Pasūtītāja puses – Medicīnas ierīču daļas vadītājs Voldemārs Ozols, tālr. 67303157, epasts voldemars.ozols@aslimnica.lv.
6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā, tādu kā dabas katastrofas, jebkura rakstura
kara darbības, valsts iestāžu 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.

6.2. Pusei, kura nevar izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, rakstiski jāpaziņo
otrai Pusei par tādu apstākļu iestāšanos un pārtraukšanu.
6.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, tostarp degvielas,
elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu
svārstības un citi biznesa riski.
7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad iestājas
viens no šādiem nosacījumiem:
7.1.1. aprit 3 (trīs) gadi no Līguma noslēgšanas;
7.1.2. izlietota Līguma 4.1.punktā noteiktā Līguma summa.
7.2. Ja Pasūtītājs nav noslēdzis jaunu iepirkuma līgumu attiecībā uz šī Līguma priekšmetu Līguma
darbības laikā, Puses ir tiesīgas vienoties par Līguma darbības termiņa pagarinājumu līdz
Pasūtītāja noslēgtā nākamā iepirkuma līguma spēkā stāšanās brīdim.
7.3. Līgumu var grozīt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Visi Līguma grozījumi tiek
noformēti rakstveidā un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju, ja:
7.4.1. Izpildītājs neveic Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos;
7.4.2. Izpildītājs sniedz nekvalitatīvu Pakalpojumu (tostarp Pakalpojuma sniegšanā
piesaista nekvalificētu personālu), par ko sastādīts attiecīgs akts;
7.4.3. Izpildītājs vienpusēji, bez Pušu savstarpējas vienošanās, paaugstina Pakalpojuma
cenu.
7.4.4. Izpildītājs neievēro citus Līguma noteikumus.
7.4.5. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
dalībvalsts noteiktās sankcijas
7.4.6. Pasūtītājam vairs nav nepieciešams Pakalpojums.
7.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot Pasūtītāju, ja
Pasūtītājs kavē rēķinu apmaksu ilgāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
8. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Par saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas šajā Līgumā un Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Ja Pasūtītājs ir nokavējis Līguma 4.5. punktā noteikto samaksas termiņu, Izpildītājs ir tiesīgs
pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās summas.
8.3. Ja Izpildītājs neveic Ierīces tehniskās apkopes kādā no Līguma pielikumā Nr.1 noteiktajiem
periodiem un/vai neveic Iekārtu tehnisko uzraudzību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto,
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas
par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
8.4. Ja Ierīces dīkstāve pārsniedz Līguma pielikumā Nr.6 definēto vērtību, tad Pasūtītājam ir
tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.6 definēto aprēķinu
kārtību.
8.5. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai
Pusei radītos tiešos zaudējumus.
8.6. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību
izpildes, ja vien no Līguma noteikumiem neizriet citādi.
8.7. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības un strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu veidā. Ja Puses
nespēj vienoties sarunu veidā, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas
spēkā esošo normatīvo aktos noteiktajā kārtībā.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
9.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta, banku rekvizīti, kontaktpersonas vai to
kontaktinformācija, tad tā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse
neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības,
lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
9.3. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda
no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību
pārņēmējam.
9.4. Saistības izriet no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.5. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus
trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.
9.6. Puses apņemas bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju par
otru Pusi, ko tā ieguvusi Līguma izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušana
ir pamatota ar tiesību normu vai šī informācija ir publiski pieejama.
9.7. Līgums kopā ar pielikumiem sastādīts uz 12 (divpadsmit) lapām 2 (divos) eksemplāros.
Līguma eksemplāri izsniegti pa vienam katrai Pusei, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks.
10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Banka: AS „Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805

Izpildītājs:
SIA “DINMED”

________________________________
I.Paeglītis

__________________________________
J. Diners

________________________________
K. Plūme
________________________________
A.Višņakovs

Reģ. Nr. 40103248346
Muižas iela 11 k-1 – 4, Jūrmala, LV-2010
Banka: AS „Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV93HABA0551026369054

