
 

PIEGĀDES LĪGUMS Nr. 251/2017K/ERAF 

 

Jēkabpilī                                                                           2017.gada 20. decembrī  

 

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, kuri darbojas uz statūtu 

pamata, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses un SIA „Arbor Medical Korporācija”, 

reģ. Nr. 40003547099, juridiskā adrese Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas novads, LV-2123, 

tās valdes locekles Daces Rātfelderes personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk 

saukts Piegādātājs, no otras puses,  

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, darbojoties bez maldiem, viltus un 

spaidiem, atbilstoši projekta NR 9.3.2.0/17/1/011 ietvaros, Publisko iepirkumu likuma kārtībā 

veiktajam iepirkumam (ID Nr. JRS-2017/22K/ERAF) noslēdz savā starpā sekojošu piegādes 

Līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Piegādātājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Piegādātāja iesniegtajam 

piedāvājumam, Tehniskā specifikācija - piedāvājums, turpmāk tekstā Piedāvājums (kas ir 

līguma 1.pielikums) piegādā Pasūtītājam, bet Pasūtītājs pieņem Mākslīgās plaušu ventilācijas 

iekārtu (2 gab.) AVEA Comprehesive, ražotājs Carefusion (ASV) (nosaukums, marka, 

ražotājs, ražotājvalsts) turpmāk šī līguma tekstā saukta Prece.  

1.2. Precei ir pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, kas noteiktas Tehniskās 

specifikācijas piedāvājumā un norādītas Piegādātāja iesniegtajā piedāvājumā, kas ir šī līguma 

1.pielikums.  

1.3. Preci Piegādātājs piegādā, uzstāda un palaiž darbībā pie Pasūtītāja A.Pormaļa ielā 125, 

Jēkabpilī, Pasūtītāja norādītajās telpās.  

2. Līguma summa un samaksas kārtība 

2.1. Kopējā līguma summa, ko veido pilnībā tehniskajai specifikācijai atbilstošas Preces 

piegāde, uzstādīšanu, palaišanu darbībā pie Pasūtītāja, Pasūtītāja darbinieku apmācība darbam 

ar iekārtu pie Pasūtītāja un servisa apkope garantijas laikā, bez PVN ir EUR 43000,00 

(četrdesmit trīs tūkstoši eiro un 00 centi). Tiek piemērota 21% PVN likme, kas sastāda EUR 

9 030,00 (deviņi tūkstoši trīsdesmit eiro). Līguma summa kopā ar 21% PVN ir EUR 

52 030,00 (piecdesmit divi tūkstoši trīsdesmit eiro un 00 centi. 

 

2.2. Līguma kopējo summu veido divu mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtu kopējā summa. 

Vienas mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas cena ir EUR 21 500,00 bez PVN. Tiek piemērota 

21% PVN likme, kas sastāda EUR 4 515,00. Cena kopā ar 21% PVN ir EUR 26 015,00  

 

2.3. Apmaksa par Preci tiek veikta sekojošā kārtībā:  

            2.3.1. pirmā samaksa – priekšapmaksa, līdz 10% no līguma kopējās summas EUR 

5 203,00 (pieci tūkstoši divi simti trīs eiro), t.sk. 21% PVN, tiek veikta 10 dienu laikā pēc 

līguma noslēgšanas un priekšapmaksas rēķina saņemšanas. 

               2.3.2. atlikusī līguma summas samaksa, kas sastāda EUR 46 827,00 (četrdesmit 

seši tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi eiro un 00 centi) t.sk. 21%PVN, tiek veikta 30 

(trīsdesmit) dienu laikā no preces piegādes brīža, nodošanas – pieņemšanas akta 

parakstīšanas un preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas. 

2.4.  Preces cenas tiek noteiktas eiro (EUR), vadoties no iesniegtā finansiālā piedāvājuma un 

tiek norādītas Līguma 1.pielikumā. 



2.5. Preces piegāde, kas neatbilst, Pasūtītāja pieprasītai kvalitātei, kas neatbilst Tehniskās 

specifikācijas nosacījumiem, Pasūtītājs neapmaksā. 

2.6. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz 

Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 
2.7. Līguma summa, bez PVN nav pakļauta grozījumiem un ir nemainīga visu līguma izpildes 

laiku. 

2.8.. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta preču pievienotās vērtības nodokļa 

(PVN) likme, Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas 

PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

3. Preces piegādes kārtība un termiņi 

3.1. Prece tiek piegādāta 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Par piegādes 

datumu uzskata datumu, kad Piegādātājs ir piegādājis Preci, uzstādījis, palaidis darbībā, 

pilnvērtīgi apmācījis Pasūtītāja personālu darba vietā, un nodevis Preci Pasūtītājam, ko 

apliecina pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 

3.2. Nododot Preci Piegādātājs nodod visus Preces dokumentus, kas nepieciešami, lai veiktu 

tās reģistrāciju (ja šādas iekārtas reģistrācija paredzēta normatīvajos aktos), t.sk. sertifikātus, 

lietošanas instrukcijas u.c. tehniskos dokumentus valsts - latviešu valodā, uzstāda, palaiž 

iekārtu darbībā (pārbauda tās darbību pie Pasūtītāja) un veic personāla praktisku apmācību, 

divas dienas, iekārtas piegādes uzstādīšanas laikā un nepieciešamības gadījumā papildus 1 

diena, visā garantijas laikā. 

3.3. Ja pieņemot Preci, tiek konstatēta neatbilstība starp Piedāvājuma tehniskajā specifikācijā 

norādīto informāciju un faktiskajiem Preces datiem, un Piegādātājs nespēj šīs neatbilstības 

novērst 7 (septiņu) dienu laikā, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci (sastādot par to 

attiecīgu aktu) un atgriezt to atpakaļ Piegādātājam, un lauzt piegādes līgumu. 

3.4. Preces piegādes termiņš var tikt pagarināts tikai pie nosacījuma, ja iestājušies tādi 

nepārvaramas varas apstākļi, kurus Piegādātājs kā labs līguma izpildītājs nekādi nevarēja 

paredzēt un novērst, jo nosacījumu iestāšanās nav saistīta ar Piegādātāja darbību. Termiņa 

pagarinājums nevar būt garāks par 2 (divām) kalendārajām nedēļām. 

3.5. Īpašuma tiesības uz Preci Pasūtītājam pāriet pēc preces pilnīgas apmaksas, kas tiek veikta 

šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 

4. Preces kvalitāte 
4.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Līgumā minēto Preci atbilstoši piedāvājumā norādītajai 

komplektācijai un Tehniskās specifikācijas prasībām. (1.pielikums). 

5. Garantijas 

5.1. Piegādātāja piegādātās Preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši, no Preces 

ekspluatācijā nodošanas brīža, ko apstiprina Preces pieņemšanas-nodošanas akts. 

Piegādātājs apņemas garantijas laikā, kas ir minēts šī Līguma 5.1. punktā, bez maksas novērst 

jebkuru Preces defektu. 

5.2. Piegādātājs apņemas bez papildus maksas veikt servisa apkopi Preces garantijas laikā, 

atbilstoši Preces tehniskās ekspluatācijas prasībām un personāla apmācību pie Pasūtītāja, 1 

dienu garantijas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.  

5.3. Piegādātāja garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies: 

 5.4.1. Preci ekspluatējot neatbilstoši tās ekspluatācijas norādījumiem (ražotāja 

instrukcijām); 

 5.4.2. neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu 

lietošanu Precē, kas ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām; 

5.4. Pasūtītājs nekavējoties rakstiski paziņo Piegādātājam par jebkuru Preces bojājumu vai 

darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. Piegādātājam ne vēlāk kā 24 stundu 



laikā, no paziņošanas brīža, jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Ja Piegādātājs šajā termiņā 

neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam. 

5.5. Pamatojoties uz defektu aktu, Piegādātājam ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no defektu 

akta sastādīšanas brīža jānovērš defektu, bez Pasūtītāja papildus samaksas visā garantijas 

laikā. Ja defekta novēršanai nepieciešams garāks termiņš, Puses par to vienojas atsevišķi. 

 

6.Pušu saistības 

6.1. Izpildītājs nodrošina Preces piegādi līgumā noteiktajā termiņā un sedz transporta 
izdevumus, kā arī atbild par Preces pārvadājuma risku. 

6.2.Izpildītāja pienākums ir reizē ar piegādi nodot Pasūtītājam visus nepieciešamos 

pavaddokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

6.3. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt piegādātās Preces pieņemšanu un apmaksu atbilstoši 

līguma noteikumiem 

 

7. Pušu atbildība 

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

nepienācīgu pildīšanu, atlīdzina otrai pusei radušos tiešos zaudējumus. 

7.2.Par šajā līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Piegādātājs Pasūtītājam var 

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

7.3.Par šajā līgumā noteikto Preces piegādes termiņu neievērošanu Pasūtītājs var piemērot 

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

katru nokavēto dienu. 

7.4. Ieturamā līgumsoda summa Pusēm nevar būt lielākā par 10% no līguma kopējās summas.  

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

Pušu rakstiska vienošanās. 

7.6. Ja Preces piegāde tiek kavēta ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības 

vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to Piegādātājam 5 dienas iepriekš.  
7.7. Laužot līgumu, līguma izpildes pārmērīgā kavējuma dēļ (vairāk kā 15 dienas), 

Piegādātājs bezstrīdu kārtībā, 10 dienu laikā, samaksā soda naudu par līguma neizpildi 700,00 

EUR.  

7.8. Laužot līgumu pamatojoties uz līguma 3.3. punktu (tiek piegādāta tehniskās 

specifikācijas prasībām neatbilstoša Prece), bezstrīdu kārtībā tiek piemērota soda nauda 5% 

apmērā no līguma kopējās summas. Piegādātājs to samaksā bezstrīdu kārtībā, 15 dienu laikā, 

pēc akta un rēķina saņemšanas. 

7.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā 

līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

7.10. Līgumsodu samaksa neatbrīvo no līguma saistību izpildes.  

7.11. 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.  

8. Līguma grozīšanas kārtība 
8.1. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām pusēm rakstiski vienojoties, bet nav pieļaujama 

līguma summas palielināšana. 

8.2.Līguma izpildes termiņa pagarināšana pieļaujam līguma 3.4.punkta kārtībā.  

8.3. Līguma grozījumi pieļaujami Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteiktajā kārtībā.  

8.4.Visi līguma grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar šo līgumu, stājas spēkā pēc to 

noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 



9.Strīdu un citu jautājumu risināšanas kārtība 
9.1. Abu Pušu pretenzijas vai domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, tiek risinātas sarunu 

ceļā, bet 30 dienu laikā nepanākot vienošanos - Latvijas Republikas tiesā. 

9.2. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek izskatīti atbilstoši spēkā esošo tiesību 

aktu noteikumu prasībām. 

10. Citi noteikumi 
10.1 Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei, ievērojot Līguma noteikumus. 

10.2. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, ja tās tiek noformētas 

rakstiski un tās paraksta abas Puses 

10.3. Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir 

septiņu dienu laikā paziņot šo informāciju otrai Pusei. 

10.4. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

 
Pasūtītājs:  

 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 

Reģ. Nr.50003356621 

Jur.adrese: A.Pormaļa iela 125, 

Jēkabpils, LV-5201 

Banka: A/S „SEB banka” 

Kods: UNLALV2X 

Konts: LV22UNLA0009003467368 

 

 

Valdes pr-js: ___________________I.Zvīdris 

 

 

Valdes locekle: _________________R.Miķelsone 

 

 

Valdes locekle: _________________ G.Dābola 

Piegādātājs: 

 

SIA „Arbor Medical Korporācija” 
Vienot. Reģ.Nr. 40003547099 
Jur.adrese: Meistaru iela 7, Valdlauči, 

Ķekavas novads, LV-2123 
Banka: A/S Swedbanka 
Bankas kods: HABALV22 
Konts: LV98HABA0551000850592 

 

 

Valdes locekle ___________________  

                                D.Rātfeldere 

 

 

 


