Līgums Nr.___________________
Par staru terapijas dozimetrisko filmu analīzes programmas un licences piegādi
Rīgā,
___. _______________

2018.gada

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628,
juridiskā adrese Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes
priekšsēdētājs Imants Paeglītis, valdes loceklis Kaspars Plūme un valdes loceklis Vilnis
Lietuvietis, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un
SIA „Mediconsult MS”, reģistrācijas Nr.40103157314, juridiskā adrese „Kukuļi”, Kapsēde,
Medzes pag., Grobiņas nov., LV-3461, kuras vārdā, saskaņā ar statūtiem, rīkojas valdes
loceklis Uldis Eglītis, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti
„Puses”, katrs atsevišķi „Puse”,
pamatojoties uz Pasūtītāja valdes 2018.gada 12.jūlija lēmumu Nr. V1/01-01/18/338, noslēdz
šādu līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”.
1.

Līguma priekšmets

1.

Izpildītājs apņemas piegādāt staru terapijas dozimetrisko filmu analīzes programmas un
licences, kas atbilst Līguma Pielikumā Nr.1.pievienotajai Tehniskajai specifikācijai,
turpmāk tekstā „Prece”.

2.

Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Izpildītāju atbilstoši Līguma noteikumiem.
2.

Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Kopējā Līguma summa ir EUR 15 672,80 (piecpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit
divi euro un 80 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa turpmāk tekstā „PVN”. PVN nav
kopējās Līguma summas daļa un savstarpējos norēķinos tiek piemērots atbilstoši norēķinu
brīdī spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktās PVN likmes apmērā. PVN
izmaiņu gadījumā Puses jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā.
PVN izmaiņu gadījumā kopējā līguma summa bez PVN, nevar tikt grozīta.
2.2. Kopējā Līguma summā ietilpst Preces piegādes izdevumi, kā arī jebkuri nodokļi un
nodevas, transporta un muitas izdevumi. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus
papildu maksājumus.
2.3. Kopējo Līguma summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam ne vēlāk kā 60 (sešdesmit)
kalendāro dienu laikā pēc Līguma 3.3.punktā noteiktā Preces nodošanas – pieņemšanas
akta (Pielikums Nr.2.) abpusējas parakstīšanas, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu.
2.4. Maksājumu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto kontu bankā.
2.5. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma
izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā un maksājumā norādīto norēķinu kontu.
3.

Preces piegādes kārtība

3.1. Izpildītājs piegādā Preci Pasūtītāja Terapeitiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikā
Hipokrāta ielā 4, Rīgā, LV-1038. Izpildītājs Līguma 3.3.punktā norādītajā kārtībā nodod
Preci Pasūtītājam.
3.2. Preces piegādes termiņš ir ne vēlāk kā četras nedēļas no Līguma spēkā stāšanās brīža.
3.3. Prece tiek pieņemta pēc programmatūras uzstādīšanas, konfigurēšanas un sistēmu darbības
pārbaudes Pusēm parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu.
3.4. Ja Preces piegādes un nodošanas procesā tiek konstatēti Preces bojājumi vai cita neatbilstība
Līgumam, Pasūtītāja pilnvarotā persona Preci nepieņem un sastāda par to defekta aktu.
Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājam ir pienākums apmainīt neatbilstošo Preci

pret jaunu atbilstošu Preci.
4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
4.2. Pasūtītājs ar Līgumu uzlikto saistību izpildei, komunikācijai ar Izpildītāju un Preces
nodošanas – pieņemšanas akta (Pielikums Nr.2.) parakstīšanai pilnvaro Terapeitiskās
radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas
daļas medicīnas fiziķi Gaļinu Boku, 67042298; e-pasts: galina.boka@aslimnica.lv.
5. Izpildītāja tiesības un pienākumi
5.1. Izpildītājs veikt Preces piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.2. Defektus, kas radušies Izpildītāja vainas vai rupjas neuzmanības dēļ, kā arī 3.4.punktā
minētajā aktā fiksētos defektus, trūkumus, bojājumus vai citādu neatbilstību Līguma
noteikumiem Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem. Līguma izpildes termiņš šādu
defektu novēršanai nevar tikt pagarināts.
5.3. Izpildītājs ar Līgumu uzlikto saistību izpildei, komunikācijai ar Pasūtītāju un Preces
nodošanas – pieņemšanas akta (Pielikums Nr.2.) parakstīšanai pilnvaro Zandu Vanagu,
mob.tālr. 29284834; e-pasts: zanda.vanaga@remedine.lv
6. Konfidencialitāte
Puses apņemas Līguma darbības laikā un pēc Līguma termiņa izbeigšanās neizpaust trešajām
personām jebkuru informāciju par otras Puses saimniecisko darbību, izņemot gadījumus, kad
informācijas izpaušana ir pamatota ar tiesību normu vai oficiāli ieguvusi publicitātes statusu,
vai ir publiski pieejama, vai arī gadījumos, kad Pusei ir dota rakstveida piekrišana informācijas
izpaušanai.
7. Pušu atbildība un domstarpību risināšanas kārtība
7.1.

Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā
ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

7.2.

Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.3.punktā noteikto maksājuma termiņu, tad Izpildītājam ir
tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti)
apmērā no Izpildītājam neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk
kā 10% (desmit procenti) apmērā no rēķina neapmaksātās summas.

7.3.

Par Līguma izpildes kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle,
komats, nulle pieci procenti) apmērā no izmaksām, kas noteiktas Līguma 2.1.punktā,
par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma
2.1.punktā norādītajām izmaksām. Attiecīgā līgumsoda summu Pasūtītājs ietur
savstarpēja ieskaita veidā.

7.4.

Ja Izpildītājs kavē Līguma izpildi ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma 3.2.punktā
noteiktā termiņa notecēšanas, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atteikties no savu
saistību izpildes.

7.5.

Ja Izpildītājs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem Līguma izpildes nosacījumiem
(termiņš, apjoms, kvalitāte u.c.), tas rakstiski savlaicīgi jāpaziņo Pasūtītājam, norādot
iemeslus un piedāvājot izdarīt grozījumus Līguma nosacījumos. Pasūtītājs var piekrist
Izpildītāja piedāvājumam un nosacījumus grozīt, ja viņš atzīst šos iemeslus par
pamatotiem. Ja Pasūtītājs noraida Izpildītāja piedāvājumu, tas nekavējoties jāpaziņo
Izpildītājam. Izpildītāja piedāvājuma noraidījuma gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs
piemērot 7.3.punktā norādīto līgumsodu.

7.6.

Preces nejaušas nozaudēšanas, vai arī bojā ejas risks, un ar to saistītie zaudējumi, gulstas
uz Izpildītāju līdz Preces pieņemšanas brīdim saskaņā ar Līguma 3.4.punktu.

7.7.

Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma
izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi.

7.8.

Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm radušās šī Līguma izpildes gaitā, Puses risina,
veicot pārrunas. Ja, veicot pārrunas, Puses nepanāk vienošanos, strīds risināms tiesā
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Līguma spēkā esamības nosacījumi

8.1. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts līdz pilnīgai abpusējai
saistību izpildei.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības, par
Līguma izbeigšanu informējot Izpildītāju rakstiskā formā vismaz 10 (desmit) dienas
iepriekš.
8.3. Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā
noteiktajā kārtībā un termiņos, rakstveidā brīdinot Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) dienas
iepriekš.
8.4. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no tām savstarpējām finansiālām saistībām, kas radušās
Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai.
9. Nepārvarama vara
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi tādu nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu,
kurus nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, iestāšanās rezultātā. Nepārvaramās
varas (force majeure) apstākļi ietver notikumus, kuri atrodas ārpus Pušu kontroles un
atbildības (dabas katastrofas, zibens, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas
stihiskas nelaimes, kā arī karš un kaujas darbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldību likumi
vai kādi citi normatīvi akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un
atbildības robežās).
9.2. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramās varas (force majeure) apstākļos, nekavējoties, bet ne
vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja
iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur
minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. Pēc rakstiskās informācijas saņemšanas
Puses vienojas par to kā nepārvaramās varas (force majeure) apstākļi traucē vai padara
Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj līgumsaistību turpināšanas vai
izbeigšanas būtiskos jautājumus, un pievieno šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas
gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt proporcionāli tam laika posmam,
kas ir vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. Puse, kas neievēro šo
noteikumu, zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem kā
uz Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes pamatu.
9.3. Ja nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs)
kalendārajiem mēnešiem, tad katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību
izpildes. Šajā gadījumā neviena no līguma Pusēm nevar prasīt zaudējumu atlīdzību, kas
radušies šī līguma laušanas rezultātā.
9.4. Ja Puse neinformē par nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem otru Pusi Līguma
9.2.punktā norādītajā kārtībā, tā zaudē tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir
atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.
9.5. Pusēm nepārvaramas varas (force majeure) apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc
iespējas samazinātu iespējamo zaudējumu rašanos otrai Pusei.
9.6. Nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem
atsaucas.

10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā
noteiktās saistības un pienākumus.
10.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu
parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās,
akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst
par tā neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai
tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti.
10.3. Ja tiesību 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 spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
10.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti,
īpašnieki un vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, pretējā
gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.
10.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek
spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam. Saistības
izriet no Līguma un strīda gadījumā risināmas saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
10.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un
saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
10.7. Jautājumi, kas nav regulēti šajā Līgumā, tiek lemti saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
10.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā divos eksemplāros uz četrām lapām. Katram
Līguma eksemplāram ir divi Pielikumi, kopā uz divām lapām, kas ir neatņemama
Līguma sastāvdaļa. Līgumam ir saistoša Iepirkuma dokumentācija. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
PASŪTĪTĀJS:

11. Pušu rekvizīti un paraksti
IZPILDĪTĀJS:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805

SIA „Mediconsult MS”
„Kukuļi”, Kapsēde, Medzes pag., Grobiņas
nov., LV-3461
Reģ.Nr. 40103157314
Banka: AS „SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV17UNLA0050011924270

_____________________________

______________________________
U.Eglītis

I.Paeglītis
_____________________________
K.Plūme
_____________________________
V.Lietuvietis

