Līgums Nr.___________________
par mobilo kondicionētāju piegādi
Rīgā, 2016. gada ___. jūlijā
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas
Nr. 40003951628 (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”), kuru saskaņā ar statūtiem un 2016. gada
5. jūlija pilnvaru Nr. A1/1.1-18/16/28 pārstāv valdes loceklis Viesturs Boka un valdes loceklis
Kaspars Plūme, no vienas puses, un
SIA „TEHLINE”, reģistrācijas Nr. 40003787214 (turpmāk tekstā – „Piegādātājs”),
kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Evita Dūšele, no otras puses,
abi kopā turpmāk saukti „Puses”, katrs atsevišķi „Puse”,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Mobilo kondicionētāju piegāde
stacionāra „Gaiļezers” Operāciju blokam”, identifikācijas Nr. RAKUS 2016/57M, noslēdza šo
līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”):
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam 13 (trīspadsmit) ražotāja „Electrolux”
mobilos kondicionētājus „Electrolux EACM – 14 EZ/N3”(turpmāk tekstā – „Prece”).
1.2. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Piegādātāju atbilstoši Līguma noteikumiem.
2. Līguma cena un norēķinu kārtība
2.1. Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – „PVN”) ir 6 128,72 EUR
(seši tūkstoši viens simts divdesmit astoņi euro un 72 centi).
2.2. PVN 21% apmērā ir 1 287,03 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit septiņi euro un
3 centi). Līguma cena ar PVN ir 7 415,75 EUR (septiņi tūkstoši četri simti piecpadsmit euro
un 75 centi).
2.3. Līguma cenā ar PVN ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu,
nodokļiem un nodevām. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu
maksājumus.
2.4. Pasūtītājs norēķinās ar Piegādātāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preces nodošanas –
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
2.5. Visi maksājumi šī Līguma ietvaros ir uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad maksājuma
veicējs ir pārskaitījis naudas līdzekļus uz Līgumā vai iesniegtajā rēķinā norādīto bankas
kontu, neatkarīgi no tā, kad šie naudas līdzekļi ir kļuvuši pieejami naudas līdzekļu
saņēmējam.
3. Preces piegādes kārtība
3.1. Piegādātājam Prece ir jāpiegādā Pasūtītāja stacionāra „Gaiļezers” Operāciju blokā,
Hipokrāta ielā 2, Rīgā.
3.2. Piegādātājs Preces piegādes laikā nedrīkst traucēt stacionāra pamatdarbu.
3.3. Preces piegādes termiņš ir 1 (viens) mēnesis no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.4. Par Preces piegādi un nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu.
Prece uzskatāma par piegādātu ar nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas
brīdi.
3.5. Ja Preces nodošanas procesā tiek konstatēti Preces bojājumi vai cita neatbilstība Līgumam,
Pasūtītājs Preci nepieņem un sastāda defekta aktu. Defekta akta sastādīšanas gadījumā
Piegādātājam ir pienākums apmainīt neatbilstošo Preci pret jaunu atbilstošu Preci.
4. Pušu pienākumi
4.1. Pasūtītājs apņemas:
4.1.1. nodrošināt piekļuvi Preces piegādes vietai;
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4.1.2. veikt samaksu par preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
4.2. Piegādātājs apņemas:
4.2.1. piegādāt Preci pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā;
4.2.2. veikt Preces piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā;
4.2.3. nodrošināt Precei 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju no Preces nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Garantijā ietilpst ražošanas defektu
novēršana. Garantija neietver bojājumus, kas ir radušies, neievērojot lietošanas
instrukcijā noteikto iekārtas lietošanas kārtību.
4.3. Līguma 4.1. un 4.2.punktā noteiktais Pušu pienākumu uzskaitījums nav uzskatāms par
izsmeļošu – Pusēm ir arī citi no Līguma izrietoši pienākumi.
5. Pušu atbildība
5.1. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteikto samaksas termiņu, Piegādātājs ir tiesīgs
pieprasīt līgumsodu 0,05 % apmērā no neapmaksātās rēķina summas par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk par 10 % no tās.
5.2. Ja Piegādātājs kavē Līguma 3.3.punktā noteikto Preces piegādes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs
pieprasīt līgumsodu 0,05 % apmērā no 2.1.punktā noteiktās Līguma cenas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 % no tās.
5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
6. Līguma spēkā esamība un izbeigšana
6.1. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts līdz pilnīgai abpusējai
saistību izpildei.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Piegādātājs nepilda savas līgumsaistības, par
Līguma izbeigšanu informējot Piegādātāju rakstiskā formā vismaz 10 (desmit) dienas
iepriekš.
6.3. Piegādātājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu Līgumā
noteiktajā kārtībā un termiņos, rakstveidā brīdinot Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) dienas
iepriekš.
6.4. Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no tām savstarpējām finansiālām saistībām, kas radušās
Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai.
7. Strīdu izšķiršana
7.1. Visi strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā.
7.2. Ja strīdu sarunu ceļā nav izdevies atrisināt, tad tas izšķirams tiesā Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā ir
notikusi nepārvaramas varas rezultātā. Nepārvarama vara Līguma izpratnē nozīmē tādus
apstākļus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un atbildības – tos nav iespējams paredzēt vai ar
saprātīgiem līdzekļiem novērst vai izvairīties no tiem. Nepārvarama vara ir dabas
katastrofas, plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī kara
darbība, streiki, jauni likumi vai kādi citi normatīvie akti, kas tieši ietekmē Līguma
izpildi. Nepārvaramas varas iestāšanās aptur šī Līguma darbību. Par nepārvaramu varu
nav uzskatāma inflācija un citi biznesa riski.
8.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, par to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei
tiklīdz tas kļuvis iespējams.
8.3. Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma darbība ir apturēta ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, tad
katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar
prasīt to zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā un tieši
izriet no nepārvaramas varas apstākļiem.
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9. Citi noteikumi
9.1. Pasūtītājs Līguma saistību izpildei (t.sk. nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai)
parakstīšanai pilnvaro Vecāko medicīnas iekārtu inženieri Karīnu Stalidzāni, tālr. 67042710,
e-pasts: karina.stalidzane@aslimnica.lv .
9.2. Piegādātājs Līguma saistību izpildei (t.sk. nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai)
pilnvaro _________________________________________________________________.
9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, Pušu
pilnvarotās personas, vai kādi Līgumā minētie Pušu vai to pilnvaroto personu rekvizīti,
telefona, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses, amati, struktūrvienību
nosaukumi u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī
apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības,
lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
9.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai.
Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir
saistoši Pušu likumīgajiem saistību un tiesību pārņēmējam.
9.6. Visi paziņojumi, kuri ir būtiski Līguma saistību izpildes sakarā, kā arī Līguma parakstītie
eksemplāri, Pusēm ir jānosūta ierakstītās vēstulēs uz Līgumā norādītajām adresēm vai
jāiesniedz personīgi. Ātrākai informācijas apmaiņai Puses var izmantot e-pastu vai faksu vai
sazināties telefoniski.
9.7. Jebkādi grozījumi Līgumā izdarāmi noformējot papildu vienošanos pie Līguma, kas pēc tās
abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām un parakstīts divos identiskos
eksemplāros. Katrai Pusei ir izsniegts pa vienam eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir
vienāds juridiskais spēks.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Banka: AS „Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.LV24HABA0001407045805

PIEGĀDĀTĀJS:
SIA „TEHLINE”
Centra iela 2 - 37, Piņķi, Babītes pag.,
Babītes nov., LV-2107
Banka: AS Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Bankas kods: NDEALV2X
Konta Nr. LV72NDEA0000080732550

___________________________
V. Boka

_____________________________
E. Dūšele

___________________________
K. Plūme
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