
Piegādes līgums Nr.43/2018M 

„Medicīniskā skābekļa (sašķidrināts) piegāde 

 nomātajai gazifikācijas un uzglabāšanas sistēmai”  

 

Jēkabpilī                                         2018. gada 27.februārī 

 

          SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621, juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 

125, Jēkabpilī, tās valdes priekšsēdētāja Ivara Zvīdra, valdes locekles Rurtas Miķelsones, valdes 

locekles Guntas Dābolas personā, kuras rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts 

PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un  

SIA „ELME MESSER L”, reģ. Nr. 40003284675, tās valdes locekļa Vadima Kjasiļa 

personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses, abas kopā 

un atsevišķi sauktas PUSES, pamatojoties uz iepirkumu Nr. JRS 2018/03MS, noslēdz šādu Līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. PIEGĀDĀTĀJS pārdod un piegādā PASŪTĪTĀJAM šķidro medicīnisko skābekli (turpmāk–

Prece), bet PASŪTĪTĀJS samaksā par atbilstoši šī Līguma noteikumiem piegādāto Preci.  

1.2. Preces orientējošais daudzums ir 60 tonnas, bet faktiskais daudzums ir atbilstošs pieprasījumam 

un PASŪTĪTĀ nepieciešamībai un pusēm nepastāv strīdi par piegādes apjomu daudzumu. 

1.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības iegādāties gan mazāku, gan lielāku skābekļa daudzumu, atkarībā no 

nepieciešamības. 

 

2. Līguma summa 

2.1. Kopējā līguma summu veido piegādātās (pieprasītās Preces) vienas vienības cena (kopā ar piegādi 

līdz PASŪTĪTĀJAM) kas tiek noteikta 195,00 EUR par vienu tonnu bez PVN. Precei tiek piemērota 

12% PVN likme. Vienas tonnas cena, kopā ar PVN ir 218,40 EUR. 

2.2. Preces cena ietver Preces piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. 

transporta), visus nodokļus un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Preci un to piegādi. 

2.3. Preces vienas vienības cena ir nemainīga visā līgu izpildes laikā. 

2.4. Līguma summa, visā līguma izpildes gaitā, t.sk. arī tā pagarinājumos, nedrīkst pārsniegt 41 999,00 

EUR, bez PVN.  

 

3. Maksājumi 

3.1. Apmaksa par Preces piegādi tiek veikta EUR, atbilstoši, saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA iesniegto 

preces pavadzīmi- rēķinu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā pēc preču pavadzīmes parakstīšanas. 

3.2. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par Preci līgumā noteiktajā termiņā, tad PIEGĀDĀTĀJAM ir 

tiesības piemērot PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,05% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru 

nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas. 

Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā PASŪTĪTĀJS ir veicis pārskaitījumu uz 

PIEGĀDĀTĀJA kontu. 

 

4. Preču nodošanas-pieņemšanas kārtība 

4.1. Prece tiek piegādāta ar PIEGĀDĀTĀJA transportu un nodota PASŪTĪTĀJAM: A.Pormaļa iela 

125, Jēkabpilī.  

4.2. Preces piegāde tiek veikta PASŪTĪTĀJA noteiktā termiņā, kas nodrošina PASŪTĪTĀJA 

nepārtrauktu darbu. 

4.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS noteiktajā termiņā preci nav piegādājis, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 

piemērot PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0,05% apmērā no pasūtītās Preces summas par katru nokavēto 

termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.  

4.4. Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu PASŪTĪTĀJAM ar brīdi, kad ir parakstīta preču 

pavadzīme-rēķins.  

 

5. Garantija 

5.1. PIEGĀDĀTĀJS garantē un nodrošina Preces (kvalitātes un citu rādītāju) atbilstību Latvijas 

Republikā noteiktajiem kvalitātes standartiem, šī Līguma noteikumiem, un Latvijas Republikas tiesību 

normatīvajiem aktiem. 

 



6. Nepārvaramas varas apstākļi 

6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 

ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, 

dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi 

apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

 

7. Līguma termiņš un pirmstermiņa izbeigšana 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir piemērojams no 2018.gada 1.marta  līdz 

2019.gada 28.februārim.  

7.2. Pusēm ir tiesības, savstarpēji rakstiski vienojoties, pagarināt līguma termiņu ar nosacījumu, ka 

līguma kopējā summa, ieskaitot pagarinājumu nedrīkst pārsniegt 41 999,00 EUR, bez PVN un ir spēkā 

esošs medicīniskā skābekļa sistēmas nomas līgums  

7.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt šo līgumu, paziņojot par to otrai pusei vismaz 2 mēnešus 

iepriekš, vai Pusēm vienojoties citā termiņā.  

7.4. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās par faktiski veiktajām Preces piegādēm. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām Pusēm. 

Izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, ja vienošanās nav iespējama, strīdu 

izskata LR tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas 

nekavējoties, ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā paziņo par to otrai Pusei. 

8.4. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem 

Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.. 

 

9. Juridiskās adreses un rekvizīti 

 

PIEGĀDĀTĀJS: 

 

SIA „ELME MESSER L” 

Reģ. Nr. LV40003284675 

Aplokciema iela 3, Rīga, LV-1034  

A/S Swedbanka, kods: HABALV22  

Konts: LV58HABA0001408033041  

Tālr. 67355960, Fakss: 67355446 

eml@eml.lv  

 

Valdes loceklis: ____________________ 

                              V.Kjasilis 

 

PASŪTĪTĀJS: 

 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 

 Reģ.Nr. 50003356621 

 A. Pormaļa iela 125 Jēkabpils, LV-5201 

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X 

Konts: LV22UNLA0009003467368 

Tālr.: +371 65237810,Fakss: +371 65237811 

rcs@zednet.lv 

 

Valdes priekšsēdētājs: ________________  

                                       I.Zvīdris 

 

Valdes locekle: ___________________  

                             R.Miķelsone 

 

Valdes locekle: ____________________  

                             G.Dābola 
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