Līgums Nr. P/VGA/_________
par invazīvās radioloģijas un kardioloģijas aprīkojuma piegādi

Rīgā,

2014.gada ___.___________

SIA „Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģ. Nr.40003951628, juridiskā
adrese Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, kuru, saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētājs Viesturs
Boka, valdes locekle Anita Slokenberga un valdes loceklis Imants Rezebergs, turpmāk līguma tekstā “Pasūtītājs ”, no vienas puses, un
SIA
„______________________________”
reģ.
Nr._____________,
juridiskā
adrese
_______________________________________________, LV-____, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv
_______________________, turpmāk līguma tekstā „Piegādātājs”, no otras puses, abi kopā turpmāk
līguma tekstā - “Puses”,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Invazīvās radioloģijas un kardioloģijas aprīkojuma
piegāde”, identifikācijas Nr. RAKUS 2014/42M, rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā Līgums):
1. Līguma priekšmets, tā vērtība.
1.1. Līguma priekšmets ir invazīvās radioloģijas un kardioloģijas aprīkojuma (turpmāk tekstā – Prece)
piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada
2.augusta noteikumiem Nr.581 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas,
ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.
1.2. Preces nosaukumi, cenas, skaits un tehniskās specifikācijas ir noteiktas Līguma 1.pielikumā, kas ir šī
Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Līguma summa, ieskaitot transportēšanas, uzstādīšanas, nodošanas ekspluatācijā izdevumus un visas
citas vajadzīgās izmaksas, ir EUR _______,___ (________________________________________) bez
pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN tiek aprēķināts saskaņā ar piegādes brīdi spēkā esošo Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteikto PVN likmi.
1.4. Preces piegādes un uzstādīšanas vieta: stacionārs „Gaiļezers”, Hipokrāta iela 2, Rīga.
2. Pušu saistības.
2.1. Piegādātāja saistības:
2.1.1. Piegādātājs veic Preces piegādi un uzstādīšanu 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no līguma
noslēgšanas brīža.
2.1.2. Piegādātājs veic Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja uzraudzībā un Pušu saskaņotā laikā.
2.1.3. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
2.1.4. Piegādātājs apņemas nodrošināt piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu,
kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām.
2.1.5. Piegādātājs apņemas Preces piegādes un uzstādīšanas darbu veikšanas laikā iespēju robežās
nodrošināt ēkā atrodošās medicīnas iestādes normālu darbu, neaizsprostojot kāpnes, ieejas ēkā, neradot
pārmērīgu troksni, vibrāciju, traucējumus elektropiegādē u.tml.
2.2. Pasūtītāja saistības:
2.2.1.Pasūtītājs apņemas Piegādātājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces uzstādīšanai.
2.2.2. Pasūtītājs apņemas sagatavot telpas Preces uzstādīšanai.
2.2.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Piegādātāja piegādātās un uzstādītās Preces pieņemšanu.
2.2.4. Pasūtītājs apņemas veikt Preces lietošanu atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.
3. Preces nodošana – pieņemšana.
3.1. Par piegādātās Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātāja un Pasūtītāja pilnvarotie

pārstāvji paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par Preces piegādi, uzstādīšanu un nodošanu
ekspluatācijā, kā arī Preces lietošanas instrukcijas iesniegšanu latviešu valodā.
3.2. Ja Piegādātājs noliktajā termiņā Preci (visu vai daļu no tās ) nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu
vai tehniskajai specifikācijai neatbilstošu Preci, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos
trūkumus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš desmit darba dienu laikā. Defekta aktu paraksta
Piegādātāja un Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji.
3.3. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu
pilnīgas novēršanas.
4. Garantijas un risks.
4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā un uzstādītā Prece būs jauna (nelietota), augstas kvalitātes un
atbildīs Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, kā arī visu to Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
4.2. Preces garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši no Preces nodošanas brīža, ja tā tiek izmantota saskaņā
ar ekspluatācijas noteikumu prasībām.
4.3. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts.
4.4. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Preces remontu, rezerves daļu
nomaiņu piecu darba dienu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža, darbus veicot
darba dienās. Ja dīkstāve ilgāka par piecām darba dienām, par šo dīkstāves laiku pagarinās garantijas
laiks.
4.5. Garantijas laikā Piegādātājs veic regulāras bezmaksas Preces pārbaudes un tehniskās apkopes
atbilstoši ražotāja noteiktajam.
4.6. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz
tās nodošanai ekspluatācijā.
5. Norēķinu kārtība.
5.1. Pasūtītājs veic samaksu par Preci ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu
līdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža un rēķina
saņemšanas.
5.2. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju pēc Preces pilnas apmaksas.
6. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana.
6.1. Par katru nokavēto Preces nodošanas ekspluatācijā dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu
0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no Preces vērtības, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procentus) no kopējās Līguma summas.
6.2. Par maksājumu saistību kavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,05% (nulle komats
nulle piecu procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā
10% (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī Līguma izpildes un otra Puse var prasīt kā līgumsoda, tā
arī šī Līguma noteikumu izpildīšanu.
6.4. Ja Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav piegādājis Preci,
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šādā gadījumā Pasūtītājs
neatlīdzina Piegādātājam nekādus tā ieguldījumus, bet Piegādātājam jāsamaksā visa līgumsoda summa.
6.5. Gadījumā, ja Piegādātājs ir piegādājis Pasūtītājam tehniskai specifikācijai neatbilstošu Preci,
Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt šādu Preci un pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 10% (desmit procenti)
apmērā no neatbilstoši piegādātās Preces vērtības.
7. Nepārvarama vara.
7.1. 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, normatīvo aktu, kas būtiski
ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramās varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par
šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc tās uzskata, ir
iespējama un paredzama tās līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma šādam
ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas,
elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un
citi biznesa riski.
8. Līguma darbības laiks.
8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abas Puses.
8.2. Līguma darbība beidzas ar Pušu saistību pilnīgu izpildi.
9. Nobeiguma noteikumi.
9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus šī Līguma darbības laikā Puses apņemas risināt
savstarpēju sarunu veidā ar iespēju panākt vienošanos. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties 20 dienu laikā
pēc pirmo sarunu uzsākšanas dienas, strīds risināms tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā.
9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, izņemot līgumcenu, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras
Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tās parakstīšanas kļūst par šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.3. Kontaktpersonas šī Līguma ietvaros tiek noteiktas:
9.3.1. no Pasūtītāja puses: Diagnostiskās radioloģijas centra vadītāja Māra Epermane, tālr. 67042397, epasts: mara.epermane@aslimnica.lv.
9.3.2. no Piegādātāja puses: ________________, tālr. ____________, e-pasts: ___________________.
9.4. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi
pārņem kādas Puses saistības.
9.5.Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līguma nosacījumus
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, vadītāji vai
kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tad tā nekavējoties 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.
9.7. Pušu pārstāvji ar saviem parakstiem uz šī Līguma apliecina, ka ir tiesīgi noslēgt šo Līgumu un
uzņemties tajā noteiktās saistības.
9.8. Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām, tam pievienots Pielikums Nr.1 „Tehniskā specifikācija” uz 7
(septiņām) lapām un Pielikums Nr.2. „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas. Līgums sastādīts divos
identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.9. Nodošanas – pieņemšanas akti, defekta akti, ja tādi sastādīti, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
10. Pušu rekvizīti un paraksti.
Pasūtītājs:
Piegādātājs:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes SIA “____________________”
slimnīca”
Reģ.nr. ________________
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
Juridiskā adrese: __________________
Reģ. Nr. 40003951628
LV-_____
Banka: AS Swedbank
Banka: ________
Bankas kods: HABALV22
Kods: ____________
Konta Nr. LV07HABA0551008682555
Konta Nr.___________________________

____________________________
Valdes priekšsēdētājs V.Boka
_____________________________
Valdes locekle A.Slokenberga
_____________________________
Valdes loceklis I.Rezebergs

_______________________
_____________________

