IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ________________________
Rīgā,

2014.gada _____.februārī

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003951628,
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 „MAXIMA Latvija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003520643 kuru, saskaņā ar statūtiem,
pārstāv valdes locekle Jeļena Kondrašova, turpmāk tekstā Piegādātājs, no otras puses, turpmāk kopā Puses,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Pakalpojuma nodrošināšana - Pārtikas produktu
iegāde par taloniem pārtikas produktu tirdzniecības vietās”, identifikācijas Nr. RAKUS 2014/3M,
nolikumu, iepirkuma rezultātiem, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu, savstarpēji vienojoties, bez maldības,
spaidiem un viltus vienam pret otru, kā arī vadoties no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šādu
līgumu, turpmāk tekstā Līgums:
1. Iepirkuma mērķis un līguma priekšmets
1.1. Iepirkuma mērķis ir nodrošināt pārtikas produktu iegādi par iespējami izdevīgām īpašām cenām un
īpašā tiesiskā kārtībā - izmantojot pārtikas talonus (turpmāk – Pārtikas iegāde), Pasūtītāja stacionāra
“Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” pacientiem, kuri piedalās DOTS (Directly Observed Therapy
Short – Course jeb Tieši uzraugāmās ārstēšanas īsais kurss) programmā (turpmāk tekstā Pacients).
1.2. Piegādātājs pārdod pārtikas produktus (turpmāk tekstā Preces) tiem Pacientiem, kuriem Pasūtītājs ir
izsniedzis pārtikas iegādes talonus, savukārt Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu par Pacientu veikto
pārtikas produktu iegādi.
2. Preces kvalitāte un kontrole
2.1. Piegādātājs apņemas pārdot Pacientiem tikai tos pārtikas produktus, kurus ir tiesīgs tirgot atbilstoši
piešķirtajām atļaujām un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, izņemot tabakas izstrādājumus un alkoholu
(t.sk. alus, vīns, vieglie alkoholiskie dzērieni), enerģētiskos dzērienus un citas nepārtikas preces.
2.2. Preču kvalitātei un pārtikas produktu tirdzniecības vietai (produktu uzglabāšana un realizācija)
jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2.3. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt šajā Līgumā noteikto prasību atbilstību. Pasūtītājam šī Līguma
izpildes kontrolei ir tiesības pieaicināt kompetentus speciālistus.
3. Līgumcena un izpildes kārtība
3.1. Pasūtītājs Pacientiem izsniedz pārtikas iegādes talonus (t.i. Dāvanu kartes), kur viena pārtikas talona
vērtība ir 1,50 EUR (viens euro un 50 euro centi) un tā derīguma termiņš ir tekošais kalendārais mēnesis.
3.2. Līguma kopējā summa šī Līguma darbības laikā ir līdz EUR 41 990,00 (četrdesmit viens tūkstotis
deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), kas var tik izmainīta ņemot vērā DOTS programmai piešķirto
finansējumu. Līguma summa norādīta bez pievienotas vērtības nodokļa (PVN) - 21%, kas sastāda EUR
8817, 90 (astoņi tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro un deviņdesmit centus).
3.3. Piegādātājs pārdod pārtikas produktus tikai tiem Pacientiem, kuriem ir izsniegti noteikta parauga
pārtikas produktu taloni. Pārtikas produkta talons ir analogs tam, ko Piegādātājs ir iesniedzis kā paraugu
Pasūtītājam iepirkumā.
3.4. Pacients talonus realizē Piegādātāja pārtikas produktu tirdzniecības vietā iegādājoties nepieciešamos
pārtikas produktus, ievērojot Līguma 2.1.punktā minētos izņēmumus.
3.5. Piegādātājs savu iespēju robežās nodrošina, ka šī Līguma darbības laikā pārtikas produktus, kas
norādīti Līguma pielikumā Nr.1 „Tehniskais un finanšu piedāvājums” Pacientam būtu iespējams iegādāties
par cenu, kas nepārsniedz Piegādātāja piedāvājumā norādīto cenu. Piegādātājs apņemas nodrošināt vismaz
vienas, Līguma pielikumā Nr.1 „Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteiktajām prasībām atbilstošas
preces vienības pieejamību tirdzniecības vietā, bet neuzņemas atbildību par Pacienta izvēli pirkt analogu
preci par augstāku cenu vai preci, kas nav norādīta Līguma pielikumā Nr. 1“„Tehniskais un finanšu
piedāvājums”.
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3.6. Piegādātājs nodrošina, ka pārtikas produktu sortiments ir pieejams vienā produktu tirdzniecības vietā.
Pārtikas produktu sortimentā noteikti jābūt dzīvnieku dabas produktiem – gaļa un tās produkti, piens un tā
produkti, olas un zivis, un augu dabas produktiem - graudu un miltu produkti, kartupeļi, zirņi, pupas, augļi
un dārzeņi.
3.7. Piegādātājs izsniedz Pacientam pārtikas produktus apmaiņā pret Pacienta iesniegtajiem pārtikas
taloniem un uzrādot Pacienta personu apliecinošu dokumentu (nepilngadīgo Pacientu gadījumā vecāki vai
pilnvarotie pārstāvji uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu). Piegādātājam ir pienākums
pārliecināties par talona uzrādītāja personību.
3.8. Pārtikas talonus var apmainīt pret pārtikas precēm ik dienas vai arī sakrājot un realizējot tekošā
mēneša ietvaros (līdz tekošā mēneša pēdējai dienai).
3.9. Pārtikas talonu vērtībai ir jāsakrīt ar Preču vērtību, naudas atlikums netiek izdots. Piegādātājam ir
tiesības izsniegt Pacientiem pārtikas produktus par summu, kas pārsniedz pārtikas talona vērtību, ja
atlikušo summas daļu Pacients apmaksā no saviem līdzekļiem.
3.10. Piegādātājam nav tiesību pārdot preces, kuras nav pārtikas produkts, kā arī kategoriski aizliegts
pārtikas talonus apmainīt pret tabakas izstrādājumiem un alkoholu.
3.11. Piegādātājam nav tiesību atteikt Pacientam Pārtikas iegādi, izņemot, ja Pacients atsakās uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu, vai ir pamatotas aizdomas, ka talons varētu būt viltots, par ko
nekavējoties informējama Pasūtītāja kontaktpersona.
3.12. Piegādātājs nodrošina Pacientiem iespēju realizēt pārtikas talonus Piegādātāja pārtikas preču
tirdzniecības vietās Rīgā: Nīcgales ielā 2A, Kastrānes ielā 14, Dzelzavas ielā 51, Spīķeru ielā 8, Rīgā,
Centrāltirgus ielā 5. Pārtikas produktu tirdzniecības vietas darba laiks noteikts tāds, lai nodrošinātu iespēju
iegādāties preces vismaz astoņas stundas katru darba dienu. Piegādātājs nodrošina pakalpojumu visas
mēneša kalendārajās dienās (vai kā to nosaka normatīvie akti par svētku, atceres un atzīmējamām dienām).
3.13. Par saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas šajā Līgumā un spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.14. Latvijas Republikai pievienojoties Eiropas Ekonomiskajai un monetārai savienībai (EMS) un
ieviešot Latvijas Republikā Eiropas Savienības (ES) vienoto valūtu Eiro, Līgumā noteiktos maksājumus
Pasūtītājs veic Eiro valūtā, sākot ar Eiro ieviešanas brīdi, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī- atbilstoši
Latu pret Eiro nomaiņas oficiālajam kursam.
4. Norēķinu kartība
4.1. Piegādātājs uzskaita tekošajā mēnesī par pārtikas taloniem iegādāto Preču kopējo summu un līdz katra
mēneša 5.datumam Piegādātājs piestāda Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējo mēnesi, pievienojot tam
atskaiti saskaņā ar šī Līguma pielikumu Nr.2. Atskaite tiek nosūtīta uz šī Līguma 6.3.1. punktā norādītām
e-pasta adresēm.
4.2. Pasūtītājs pēc rēķina un pārtikas talonu saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda datus, kuri
norādīti rēķinā, kā arī pārbauda iesniegto talonu skaitu un salīdzina ar Pasūtītāja veikto izsniegto pārtikas
talonu uzskaiti.
4.3. Rēķina kopējai summai jābūt vienādai ar visu piestādīto derīgo talonu kopējo vērtību. Pasūtītājs
neapmaksā Piegādātājam to rēķina summas daļu, kas pārsniedz Pasūtītājam līdz ar rēķinu nodoto derīgo
pārtikas iegādes talonu vērtības kopsummu.
4.4. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Piegādātāja iesniegtā rēķina pārbaudes pabeigšanas un akceptēšanas,
Pasūtītājs maksā Piegādātājam saskaņoto summu bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Piegādātāja
norādīto bankas norēķinu kontu.
4.5. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti dati, kas neatbilst patiesībai vai citi trūkumi, kas neatbilst šī Līguma
nosacījumiem, tad Pasūtītājs sastāda pretenziju un nosūta šo pretenziju Piegādātājam.
4.6. Ja 5 (piecu) dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas Piegādātājs neizvirza savus iebildumus
Pasūtītājam sakarā ar saņemto pretenziju, tad uzskatāms, ka Piegādātājs akceptē Pasūtītāja pretenziju.
5. Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība
5.1. Visi grozījumi, papildinājumi vai labojumi šajā Līgumā noformējami rakstveidā divos eksemplāros,
ko pēc abpusējas parakstīšanas pievieno Līgumam kā pielikumus, un tie ir šī Līguma būtiskas un
neatņemamas sastāvdaļas. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma nosacījumiem.
5.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma izpildes, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei
vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
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5.3. Līgums tiek izbeigts nekavējoties, ja Piegādātājs izsniedzis pret pārtikas taloniem tabakas
izstrādājumus, alkoholu vai citas nepārtikas preces.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības grozīt vai izbeigt šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, gadījumā, ja
samazināts vai noņemts Līguma izpildei paredzētais finansējums.
5.5. Līguma pirmstermiņa izbeigšanās gadījumā Pusēm jāizpilda visas savas, līdz Līguma izbeigšanas
brīdim radušās, saistības.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz tiks sasniegta Līguma 3.2.punktā minētā
summa, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.
6.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt Līguma izpildi, ir
pienākums par to paziņot otrai Pusei 5 (piecu) darba dienu laikā no to rašanās brīža.
6.3. Pušu kontaktpersonas šā Līguma ietvaros ir:
6.3.1.Pasūtītāja pilnvarotā persona – Gunta Kirvelaite, tālrunis: +371 67514422; e-pasts:
gunta.kirvelaite@aslimnica.lv un Vita Kalniņa, tālrunis +371 67516111, e-pasts:
vita.kalnina@aslimnica.lv;
6.3.2.Piegādātāja pilnvarotā persona – Valērija Trocenko, tālrunis: +371 67061449; e-pasts: gcorders@maxima.lv .
6.4. Savstarpējās Pušu attiecības, kas netika paredzētas šajā Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
6.5. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt tā nosacījumiem,
apliecinot to ar saviem parakstiem.
6.6. Līgums ir sastādīts un parakstīts uz 3 (trīs) lapām ar pielikumu Nr.1 un pielikumu Nr.2, kopā uz piecām
(piecām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm. Abiem eksemplāriem ir
vienāds juridiskais spēks.
7. Pušu rekvizīti un paraksti:
PASŪTĪTĀJS
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes
slimnīca”
Reģ. Nr.40003951628
Adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV - 1038
Banka: A/S Swedbank
Konts: LV24HABA0001407045805
Kods: HABALV22

PIEGĀDĀTĀJS
SIA „MAXIMA Latvija”
Reģ. Nr. 40003520643
Adrese: Abras, Krustkalni, Ķekavas novads,
LV-2111
Banka: AS “SEB banka”
Konts LV20 UNLA 0001 0214 69324
Kods:UNLALV2X

____________________________
V. Boka

_________________________________
J.Kondrašova

_____________________________
A. Slokenberga

_____________________________
I.Rezebergs
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