
PIEGĀDES LĪGUMS Nr. 83/2018M 

 

Jēkabpilī                                                                           2018.gada 30.aprīlī  

 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese 

Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpilī, LV-5201, tās valdes priekšsēdētāja Ivara Zvīdra, valdes 

locekles Rutas Miķelsones, valdes locekles Guntas Dābolas personā, kuras darbojas uz statūtu 

pamata, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses un SIA „Hygeia”, reģ. Nr. 

40103385536, juridiskā adrese: Magoņu iela 14, Rīga, LV 1002, tās valdes locekles Dainidas 

Lavendeles personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts Pārdevējs, no otras 

puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta kārtībā veiktā iepirkuma (ID Nr. JRS 2018/08M) rezultātiem, noslēdz savā 

starpā sekojošu piegādes Līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs apņemas pārdot dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļus : 
Daļa Nr. 1- Roku un ādas dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļi; 

Daļa Nr.2- Instrumentu tīrīšanas, dezinfekcijas un kopšanas līdzekļi; 

Daļa Nr. 3- Virsmu dezinfekcijas līdzekļi ikdienas dezinfekcijai; 

Daļa Nr.4 – Mazgāšanas un skalošanas līdzeklis automātiskajās instrumentu mazgāšanas-

dezinfekcijas iekārtām, 

 saskaņā ar specifikāciju un cenu, kas ir noteikta iesniegtā piedāvājuma tehniskajā 

specifikācijā – finanšu piedāvājumā (kas ir līguma 1.pielikums), turpmāk sauktu - Preci, 

bet Pasūtītājs apņemas nopirkt Preci saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

1.2. Tehniskajā specifikācijā norādītais gada apjoms ir aptuvens un līguma izpildes gaitā var 

mainīties, nemainot piedāvājumā norādīto vienas vienības cenu un pusēm pret to nav iebildumu.  

1.3. Faktiskais piegādes apjoms veidojas atkarībā no Pasūtītāja veiktajiem pieprasījumiem, un 

var atšķirties no Tehniskajā specifikācijā – piedāvājums norādītā paredzamā daudzuma un 

Pārdevējam pret to nav iebildumu 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa EUR 25 896,85 bez PVN. Tiek piemērota 12% PVN likme, kas 

sastāda EUR 3 107,62. Līguma summa kopā ar 12% PVN sastāda EUR 29 004,47., kuru 

sastāda: 

  2.1.1. Daļa Nr. 1- Roku un ādas dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļi: EUR 

5 743,05,bez PVN. 

 2.1.2. Daļa Nr.2- Instrumentu tīrīšanas, dezinfekcijas un kopšanas līdzekļi; EUR 2 892,10, 

bez PVN. 

 2.1.3. Daļa Nr. 3- Virsmu dezinfekcijas līdzekļi ikdienas dezinfekcijai; EUR 15 281,70, 

bez PVN. 

2.1.4. Daļa Nr.4 – Mazgāšanas un skalošanas līdzeklis automātiskajās instrumentu 

mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtām, EUR 1 980,00, bez PVN. 

 

2.2. Līguma konkrētā summa veidojas no nopirktās preces daudzuma, nemainoties 

piedāvājumā iesniegtās Preces vienas vienības cenai, tāpēc Līguma 2.1.punktā norādītā 

summa var mainīties atbilstoši piegādātās preces daudzumam.  

2.3. Norēķinu ar Pārdevēju Pasūtītājs veic euro (EUR) ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto 

kontu bankā. 

2.4. Pasūtītājs par Preci norēķinās 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas-

pieņemšanas akta un/vai preces pavadzīmes – rēķina parakstīšanas.  

 

 



3. Preces pieņemšanas kārtība 

3.1.Preces nodošana - pieņemšana notiek pie Pasūtītāja, A.Pormaļa iela 125, Jēkabpilī.  

3.2. Prece skaitās nodota Pasūtītājam no nodošanas - pieņemšanas akta un/vai preču 

pavadzīmes - rēķina parakstīšanas dienas. 

3.3. Pārdevējs piegādā Preci Pasūtītājam 5 darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. 

3.4. Ja Pasūtītājam netiek iesniegti nepieciešamie pavaddokumenti, kvalitātes sertifikāts 

vai ir būtisks Preču zudums vai iztrūkums, Pasūtītājs var atteikties tās pieņemt. 

Nekvalitatīvā Prece ir jānomaina un iztrūkstošās Preces jāpiegādā 24 stundu laikā bez papildus 

samaksas. 

 

4. Līguma izpildes termiņš 

Līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža (līdz 30.04.2019.) ar 

tiesībām pagarināt līgumu līdz jaunas iepirkuma procedūras noslēgumam par šo pašu līguma 

priekšmetu. 

5.Pušu atbildība 

5.1. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi un sedz transporta izdevumus, kā arī atbild par 

Preces pārvadājuma risku. 

5.2. Pārdevējs garantē līguma darbības laikā nemainīgu Preces cenu, kas panākta iepirkuma 

rezultātā un ir šī līguma 1.pielikums. 

5.3.Pārdevēja pienākums ir reizē ar piegādi nodot Pasūtītājam visus nepieciešamos 

pavaddokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.4. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt piegādāto Preču pieņemšanu un apmaksu. 

5.5. Ja līguma izpildes gaitā, lietojot piegādāto Preci, atklājas, ka tai ir alerģiska iedarbība, vai 

citāda neatbilstība, piegādātā Prece jānomaina pret analoģisku vai labāku par to pašu cenu, ja 

to nevar veikt, tad Prece tiek iegādāta no cita piegādātāja un Pārdevējam pret to nav pretenziju.  

5.5. Katra Puse ir atbildīga par līguma pildīšanu. Vainīgā Puse par līguma saistību 

nepienācīgu pildīšanu, atlīdzina otrai pusei radušos tiešos zaudējumus. 

5.6. Par šajā līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pārdevējam ir tiesības 

piemērot līgumsodu 0,05% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

5.7. Par šajā līgumā noteikto Preces piegādes termiņu neievērošanu Pasūtītājam ir tiesības 

piemērot līgumsodu 0,05 % apmērā no kavētās -Preces piegādes apjoma summas par katru 

nokavēto dienu. 

5.8. Ieturamā līgumsoda summa Pusēm nevar būt lielāka par 10% no līguma kopējās summas.  

5.9. Pamatotu iemeslu dēļ šajā līgumā paredzētos līgumsodus var samazināt vai neiekasēt, ja panākta 

Pušu rakstiska vienošanās. 

5.10. Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, otrai Pusei ir 

tiesības pārtraukt šī līguma darbību, līgumu lauzt pirms termiņa, brīdinot par to otru Pusi 30 

dienas iepriekš. 

5.11. Līgumsodu samaksa neatbrīvo no līguma saistību izpildes.  

5.12. Neviena no Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprot dabas 

katastrofas, karu un jebkura rakstura kara operācijas, blokādi, embargo, epidēmijas un citus 

ārkārtas apstākļus, kurus puses nevarēja paredzēt līguma izpildes laikā. Par šādu apstākļu 

iestāšanos 5 dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei. Biznesa risks netiek uzskatīts par 

nepārvaramu varu un nevar būt par pamatu līguma saistību nepildīšanai.  

 

6. Garantijas 

6.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātajām Precēm garantijas laiks nav īsāks par ražotāja 

noteikto. 



 Garantijas laiku sāk skaitīt no preces iegādes brīža, preces pavadzīmes – rēķina parakstīšanas 

brīža.  

6.2. Preces garantijas termiņš piegādes brīdī ne īsāks par 2/3 no kopējā garantijas termiņa 

6.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu saskaņā ar līguma 2.nodaļas noteikumiem. 
 

7. Domstarpības un strīdi 

7.1.Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties līguma izpildes gaitā, Puses risina 

savstarpēju pārrunu ceļā. 

7.2. Strīdi un domstarpības, kas netiek atrisinātas pārrunu ceļā 30 dienu laikā, tiek risinātas 

Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā. 

 

8. Citi nosacījumi 

8.1. Šis līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiek 

uzskatīti par šī līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos stājas spēkā 

tikai tad, ja tās tiek noformētas rakstiski un tās paraksta abas Puses. 

8.2. Gadījumā, ja tiek mainīta kādas puses juridiskā adrese vai rekvizīti, par to 10 darba dienu 

laikā tiek paziņots otrai Pusei. 

8.3. Līguma darbības laikā Puses vadās pēc šī  līguma noteikumiem un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

8.4. Pušu pārstāvji apliecina, ka tiem ir nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt šo līgumu. 

8.5. Šis līgums sastādīts un parakstīts 2 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas 

pie Pasūtītāja, bet otrs eksemplārs pie Pārdevēja, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais 

spēks. 
 

 

9. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

 

Pasūtītājs:                                                         Pārdevējs: 
Pasūtītājs: 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 

reģ.nr LV50003356621, 

juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 125, 

Jēkabpilī, LV-5201  

banka A/S SEB banka 

kods.UNLALV2X 

konts nr.LV22UNLA0009003467368,  

 

 

Valdes pr-js  _____________________  

                            I.Zvīdris  

 

Valdes locekle: __________________  

                           G.Dābola  

 

Valdes locekle: __________________  

                            R.Miķelsone 

z.v. 

Pārdevējs: 

SIA „Hygeia”, 

reģ.Nr. 40103385536 

juridiskā adrese: Magoņu iela, Rīga,  

LV-1002, 

Banka: AS Swedbanka 

Kods: HABALV22 

Konts: LV62HABA0551030323332 

 

 

Valdes locekle: ___________________  

                                    D.Lavendele 

z.v. 

 


