
PIEGĀDES LĪGUMS Nr. 31/2017M 

(par osteosintēzes sistēmas un instrumentu komplektiem 

 atbilstošu palīgmateriālu (implantu) piegādi) 

 

Jēkabpilī                                                                             2017.gada 27.februārī 

 
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621, turpmāk - Pasūtītājs, tās 

valdes priekšsēdētāja Ivara Zvīdra, valdes locekles Rutas Miķelsones, valdes locekles Guntas 

Dābolas personā, kuras rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un SIA „LATMED-

PRO”, vien.reģ. Nr. 40002051533, turpmāk - Izpildītājs, tās valdes locekļa Jura 

Platkāja personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk - 

Puses, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar iepirkuma 

„Osteosintēzes instrumentu komplektiem atbilstošu palīgmateriālu (implantu) iegāde”, ID Nr. 

JRS 2017/04M rezultātiem, noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums:   

 

1. Līguma priekšmets  

1.1. Izpildītājs pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pieņem un apmaksā osteosintēzes sistēmas 

instrumentu komplektiem (Sanatmetal SpectruM instrumentiem (mehāniska, ar krāsu 

indikatoriem bloķējamo skrūvju ievadīšanas sistēma, adaptēta stieņu proksimālās un distālās 

daļas bloķēšanai) atbilstošu palīgmateriālu (implantu) piegādi (turpmāk tekstā arī Prece”), 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un iesniegto Tehnisko specifikāciju – finanšu 

piedāvājumu kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums). 

1.2. Pērkamo Preču apjoms ir atkarīgs no pacientu plūsmas un tiem sniedzamajiem veselības 

aprūpes pakalpojumiem. Pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu un sortimentu, kāds 

nepieciešams Pasūtītāja darbības nodrošināšanai, pastāvot nosacījumam, ka nedrīkst mainīties 

vienas vienības cena, kas ir iesniegta piedāvājumā. 

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

neveicot grozījumus šajā līgumā. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visas Tehniskā 

specifikācija – finanšu piedāvājums norādītās Preces (Preču pozīcijas), un Izpildītājam pret to 

nav iebildumu. 

 

2. Līguma summa un samaksas kārtība 

2. l. Līguma summa EUR 39 622,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti sešdesmit divi eiro) 

bez PVN, tiek piemērota 12% PVN likme, kas sastāda 4759,44, summa kopā ar 12% PVN ir 

EUR 44 421,44 

Līguma izpildes gaitā, tā var mainīties, bet visā līguma izpildes laikā nedrīkst pārsniegt EUR 

41 999,99  (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) bez 21% 

PVN. Precei tiek piemērota 12% likme.  

2.2. samaksa par Preci tiek veikta sekojošā kārtībā:  

2.2.1. pēc Izpildītāja pieprasījuma var tikt veikts Avansa maksājumu līdz 30% no 

konkrētā pasūtījuma summas. 

Priekšapmaksa tiek veikta ne vēlā kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc priekšapmaksas 

rēķina saņemšanas. 

2.2.2. atlikusī samaksa, galīgais norēķins par Preci tiek veikts 30 dienu laikā pēc 

Preces piegādes, un preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas.  

2.3. Preces vienas vienības cenas tiek noteiktas eiro (EUR), vadoties no iesniegtā 

piedāvājuma un tiek norādītas Līguma 1.pielikum. 

2.4. Preces piegāde, kas neatbilst, Pasūtītāja pieprasītai kvalitātei un sortimentam, kas neatbilst 

Tehniskās specifikācijas nosacījumiem, Pasūtītājs neapmaksā. 

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

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



2.6. 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. Izpildītāja tālrunis: ______________ e-pasta adrese _________________ 

uz kuru Pasūtītājs var sūtīt pasūtījuma pieprasījumu.  

3.3. Pasūtītā Prece ir jāpiegādā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas vai pēc avansa maksājuma saņemšanas. Prece tiek nodota Pasūtītājam tā 

norādītajās telpās, A.Pormaļa 125, Jēkabpilī, LV - 5201. 

3.4. Izpildītājs visām Preču piegādēm pievieno to izcelsmes un medicīniskos dokumentus 

un citus kvalitāti apliecinošus dokumentus, ko pieprasa attiecīgie saistošie normatīvie akti.  

3.5. Ja Pasūtītājam netiek iesniegti nepieciešamie pavaddokumenti, vai ir neatbilstība starp 

dokumentiem un Preci, Pasūtītājs var atteikties Preci pieņemt. Nekvalitatīvā Prece ir 

jānomaina un iztrūkstošās Preces jāpiegādā piegādes dienā bez papildus samaksas. 

3.6. 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, t.sk. anotācija latviešu valodā, saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

4.4. 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 maksāt 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 naudas summa Pusēm nevar būt lielākā 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. Līgumsodu samaksa neatbrīvo no līguma saistību izpildes.  
5.8. 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. Līguma izpildes termiņš 

6.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) 

mēnešus, ar tiesībām līgumu pagarināt, līdz ir sasniegta līguma 2.1.p. noteiktā līguma summa. 

6.2. Līguma darbība beidzas pirms 6.1.punktā noteiktā termiņa, ja tiek sasniegta līguma 

summa EUR 41 999,99 (bez PVN). 

6.3. Pēc līguma izpildes termiņa izbeigšanās, Puses netiek atbrīvotas no tām saistībām, kuras 

izriet no darbībām, izdarītām pirms līguma termiņa izbeigšanās, līdz pilnīgam norēķinam, kā arī 

līdz visu jautājumu atrisināšanai, kas saistīti ar šo līgumu. 

 

7. Pārējie noteikumi  

7.1. Puses vienojas, ka šī Līguma darbības laikā Izpildītājam nav tiesības paaugstināt Preces 

vienības cenu. Gadījumā, ja Izpildītājs vienpusēji paaugstinās cenas, uzskatāms, ka tas ir 

lauzis Līgumu un tam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam soda naudu 200,00 EUR.  

7.2. Visas izmaiņas un papildinājumi, kas saistīti ar šo līgumu, ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie 

izdarīti rakstiskā veidā un apstiprināti ar abu Pušu parakstiem un pievieno līgumam kā 

neatņemamu sastāvdaļu. 

7.3.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 esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
7.4.Juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā Pušu pienākums ir septiņu dienu 

laikā paziņot par to otrai Pusei. 

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

7.6. Šis līgums sastādīts 2 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, 

bet otrs eksemplārs pie Izpildītāja, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 
8. Pušu rekvizīti un paraksti: 
  
 
Pasūtītājs:  
 
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 
VRN 50003356621  
Jurid.adrese: A.Pormaļa ielā 125, 
 Jēkabpilī, LV-5201 
Banka: A/S SEB banka,  
KontsLV22UNLA0009003467368                                                      
 
 
Valdes priekšsēdētājs ___________________  
                                          Ivars Zvīdris    
 
 
Valdes locekle: ______________________  
                               Ruta Miķelsone 
 
 
Valdes locekle: _____________________  
                               Gunta Dābola 
 
z.v. 

 
Izpildītājs: 
 
SIA „LATMED-PRO” 
Vien. reģ. Nr. 40002051533 
Jurid. adrese: Slokas iela 79A, Rīga, LV-1007 
Banka: A/S SEB banka 
Konts: LV94UNLA0050015240672 
  
 
 
Valdes loceklis ___________________                          
                                    Juris Platkājs 
 
z.v.  

 


