
PIRKUMA LĪGUMS Nr. _______________ 

 (mikroorganismu identifikācijas testu iegāde) 

 

Jēkabpilī 2018.gada 08.martā 

 
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621, tās valdes priekšsēdētāja 

Ivara Zvīdra, valdes locekles Rutas Miķelsones, valdes locekles Guntas Dābolas personā, 

kuras rīkojas uz Statūtu pamata”, turpmāk - Pasūtītājs, un SIA „Diamedica”, reģ. Nr. 

40003469042, turpmāk - Izpildītājs, tās valdes locekļa Aksela Kaimiņa personā, kurš 

rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, pastāvot pilnīgai 

vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar iepirkumu „Mikroorganismu 

identifikācijas un jūtības noteikšanas testu piegāde, saderībā ar API”, identifikācijas Nr. JRS 

2018/04MS rezultātiem, noslēdz šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:   

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pieņem un apmaksā identifikācijas testus 

saderībā ar mini API, saskaņā ar specifikāciju, daudzumu un cenu, kas ir noteikta 

iesniegtajā piedāvājuma tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā, (turpmāk tekstā 

arī Prece) kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, un kļūst par līguma 1.pielikumu.  

1.2 Atkarībā no pieprasījuma apjoma samazināšanās vai palielināšanās tas var tikt grozīts. 

Mainoties preces iegādes apjomam, nedrīkst mainīties vienas vienības cena, kas ir iesniegta 

piedāvājumā. 

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

atbilstoši pacientu plūsmai, neveicot grozījumus šajā līgumā, un Izpildītājam pret to nav 

iebildumu. 

2. Līguma summa un samaksas kārtība 

2. l. Līguma summa ir EUR 13 090,47 (trīspadsmit tūkstoši deviņdesmit eiro un 47 centi) bez 

12% PVN. Līguma summa kopā ar 12% PVN ir EUR 14 661,33 (četrpadsmit tūkstoši seši 

simti sešdesmit viens eiro un 33 centi). 

2.2. Puses vienojas, ka Līguma 2.1.p. minētā kopējā summa var mainīties saskaņā ar 

faktiskā pieprasījuma apjoma samazināšanos vai palielināšanos, nemainoties konkrētā 

reaģenta/testa vienības cenai un Izpildītājam pretenziju par šādām izmaiņām nebūs.  

2.3. Preces cenas tiek noteiktas, vadoties no iesniegtā finansiālā piedāvājuma un tiek 

norādītas Līguma 1.pielikumā. 

2.4. Preces piegāde, kas neatbilst LR noteiktiem preču grupas standartiem, noteiktām drošības 

prasībām, Pasūtītāja pieprasītai kvalitātei, daudzumam un sortimentam, kas neatbilst Tehniskās 

specifikācijas nosacījumiem, Pasūtītājs neapmaksā. 

2.5. Pasūtītājs apmaksā preci, veicot 100% pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

preces piegādes brīža un rēķina saņemšanas. 

2.6. Par preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis 

naudu uz Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

2.7. Preces cenas vienpusēji nedrīkst tikt grozītas. 

2.8. Ja līguma darbības laikā tiek mainīta PVN likme, tad tas netiek uzskatīts par Preces cenas 

grozīšanu un atsevišķi grozījumi šajā līgumā netiek veikti 

3.Preču piegādes kartība 

3.1. Piegāde notiek atsevišķās Preču partijās. 

3.2. Pasūtītājs par nepieciešamo Preču daudzumu telefoniski vai rakstiski (elektroniski) 



informē Izpildītāju. E-pasta adrese _________________________ uz kuru Pasūtītājs var sūtīt 

pasūtījuma pieprasījumu.  

3.3. Pasūtītā Prece ir jāpiegādā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 

Prece tiek nodota Pasūtītājam tā norādītajās telpās, A.Pormaļa 125, Jēkabpilī, LV - 5201. 

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. 

3.5. Preces garantijas termiņš atbilstošs katrai precei, bet piegādes brīdī ne īsāks par 2/3 no 

kopējā garantijas termiņa. 

 

4.Pušu saistības 

4.1.Izpildītājs nodrošina Preces piegādi un sedz transporta izdevumus, kā arī atbild par 
Preces pārvadājuma risku. 

4.2.Izpildītājs garantē līguma darbības laikā nemainīgu Preces cenu, kas panākta iepirkuma 

rezultātā un ir šī līguma 1.pielikums. 
4.3.Izpildītāja pienākums ir reizē ar piegādi nodot Pasūtītājam visus nepieciešamos 

pavaddokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

4.4.Izpildītāja pienākums ir : 
 

 - segt visas transporta izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi Pasūtītājam un 

nekvalitatīvās Preces  nomaiņu; 

- izpildīt pasūtījumu atbilstoši Līguma nosacījumiem un iesniegtajam piedāvājumam. 

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

5.Pušu atbildība 

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

nepienācīgu pildīšanu, atlīdzina otrai pusei radušos tiešos zaudējumus. 

5.2.Par šajā līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Izpildītājs var prasīt 

Pasūtītājam maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% apmērā no nokavētā maksājuma summas 

par katru nokavēto dienu. 

5.3.Par šajā līgumā noteikto Preces piegādes termiņu neievērošanu Pasūtītājs var prasīt  

Izpildītājam  maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,05 % apmērā no kavētās -Preces piegādes 

apjoma summas par katru nokavēto dienu. 

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

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

Pušu vienošanās. 

5.6. 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. 

5.7. Pusēm savstarpēji vienojoties, ja tam ir pamatos iemesls, ir tiesības lauzt šo līgumu arī 

citos gadījumos. 

5.8. Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt tiešos zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam 

nesavlaicīgas piegādes gadījumā, kā arī ja piegādāta nekvalitatīva Prece vai citu līguma 

nosacījumu pārkāpumu gadījumos. 

5.9. Līgumsodu samaksa neatbrīvo no līguma saistību izpildes.  

5.10. 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. Pārējie noteikumi 

6. l. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 12 mēnešus no parakstīšanas 

brīža, ar iespēju pagarināt, līdz tiek sasniegta līgumā noteiktā līgumsumma. 

6.2. Ar šī līguma parakstīšanu tiek izbeigts PIRKUMA LĪGUMA Nr. 13/2017M no 

31.01.2017.un uz tā pamata 2018.gada 1.februārī noslēgtā Vienošanās. 

6.3. 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. 

6.4. Puses apņemas darīt visu, lai ar līguma izpildi saistītos strīdus un domstarpības 

risinātu sarunu kārtībā savstarpēji vienojoties. Strīdus, par kuriem 30 dienu laikā netiek 

panākta vienošanās, izskata tiesa LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

6.5. Šī līguma saistības pāriet Pušu tiesību saistību pārņēmējiem. Gadījumā, ja tiek mainīta 

kādas puses juridiskā adrese vai rekvizīti, par to 10 darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei. 

6.6. Līguma darbības laikā Puses vadās pēc šī līguma noteikumiem un LR spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

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

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

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

spēks. 
 

 

7. Pušu paraksti un rekvizīti 

 

Pasūtītājs:  

 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 

VRN 50003356621  

Jurid.adrese: A.Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī, 

 LV-5201 

Banka: A/S SEB banka,  

KontsLV22UNLA0009003467368                                                                                    

 

 

Valdes pr- js: ___________________  
                                  I.Zvīdris  

 

Valdes locekle: _________________ 

                                R.Miķelsone 

 

Valdes locekle: _________________ 

                             G.Dābola 
z.v. 

 
 
Izpildītājs: 
 

SIA „Diamedica” 

Reģ. Nr. 40003469042 

Adrese: A.Deglava iela 66, Rīga, 

LV-1035, 

Banka: A/S Swedbanka 

Konts: LV17 HABA 0551 0034 6610 3 

 

  

Valdes loceklis _______________________   
                                    A.Kaimiņš   

 

 
z.v.  

 

 

 

 


