
LĪGUMS Nr. 168/2017K 

Par pārtikas produktu iegādi  

(identifikācijas Nr. JRS 2017/16K) 

Jēkabpilī,                                                                                           2017.gada 27.septembrī 

 

 SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, 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 „Kabuleti Fruit”, reģ.nr. 

40003959814, turpmāk - Izpildītājs, tās valdes locekļa Andra Pluģa personā, kurš 

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

vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar atklāta konkursa „Pārtikas produktu 

iegāde”, (identifikācijas Nr. JRS 2017/16K " rezultātiem, noslēdza šādu iepirkuma līgumu, 

turpmāk - Līgums:  

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pieņem un apmaksā pārtikas produktus – 

Lauku dārzeņi (Daļa nr.7) (turpmāk tekstā arī Prece), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

(kvalitāti) un cenu atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam, kas ir noteikta šī līguma 

1.pielikumā, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Nepieciešamības gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības iepirkt Tehniskajā specifikācijā 

nenorādītas pārtikas preces, ar nosacījumu, ka šo preču summa nedrīkst pārsniegt EUR 

2999,00. 

1.3. Preces piegādes apjoms ir noteikts orientējošais saskaņā ar 1.pielikumu, kas ir līguma 

neatņemama sastāvdaļa. Faktiskais piegādes apjoms veidojas atkarībā no Pasūtītāja veiktajiem 

pieprasījumiem, neveicot grozījumus šajā līgumā un Izpildītājam pret to nav iebildumu. 

 

2. Līguma summa un samaksas kārtība 

2. l. Līguma summa ir EUR 4 415,00 (četri tūkstoši četri simti piecpadsmit euro un 00 centi) 

bez PVN. Līguma kopējā summa kopā ar 21% PVN ir EUR 5 342,15 

2.2. Līguma izpildes laikā, Līguma kopējā summa var mainīties (gan samazināties, gan 

palielināties) tādā gadījumā, ja mainās piegādes apjoms, nemainoties konkrētā produkta 

vienības cenai, kas tika noteikta piedāvājumā. Konkrētā līguma summa veidojas no 

piegādātās preces daudzuma, nemainoties vienas vienības cenai 

2.3. Preces cenas tiek noteiktas euro (EUR), vadoties no konkursam iesniegtā Tehniskās 

specifikācijas - finanšu piedāvājuma un tiek norādītas Līguma pielikumā. 

2.4.Preces cenā ir iekļauti visi izdevumi, kas rodas Izpildītājam sakarā ar Preces ievešanu 

Latvijas Republikā un tās piegādi Pasūtītājam, tā norādītajā adresē, A.Pormaļa ielā 125, 

Jēkabpilī. 

2.5.Preces piegāde, kas neatbilst Pasūtītāja pieprasītai kvalitātei, daudzumam un sortimentam, 

kas neatbilst atklātā konkursa specifikācijas prasībām, Pasūtītājs neapmaksā. 

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

preces piegādes brīža un preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas. 

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

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

2.8. Preces cenas var tikt grozītas tikai ārkārtas gadījumos, pamatotu iemeslu dēļ vienu reizi 

līguma izpildes gaitā un tikai Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Par pamatu cenas 

izmaiņām nevar būt elektroenerģijas, gāzes, degvielas vai citu resursu izmaksu kāpums. Ja 

Pasūtītājam nav pieņemams Izpildītāja piedāvātais Preces cenu pieauguma apmērs, 

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji šo līgumu lauzt 2 (divas) nedēļas iepriekš par to brīdinot 

Izpildītāju un Izpildītājam pret to nav pretenziju.  

2.9. Izmaiņas preces PVN likmē netiek uzskatītas par cenas izmaiņām un tiek piemērota spēkā 

esošā PVN likme neveicot grozījumus līgumā. 

2.10. Izpildītājam ir pienākums pamatot, iesniegt rakstisku pamatojumu, norādot, kas no 

Izpildītāja puses par nenovēršamiem, iepriekš neparedzamiem apstākļiem (izņemot biznesa 



riskus) ir par pamatu nepieciešamībai paaugstināt cenas, un Pasūtītājam ir tiesības atzīt vai 

neatzīt šo paaugstinājuma piedāvājumu atzīt par pamatotu vai nepamatotu. Šāda cenas 

pieaugums nedrīkst būt lielāks par 10%.   

2.11. Vienpusējas (bez saskaņošanas) cenas paaugstināšanas gadījumā Izpildītājs maksā soda 

naudu 300 EUR apmērā. 

 

3.Preču piegādes kartība 

3.1.Piegāde notiek pēc Pasūtītāja pieprasījuma, darba dienās noteiktā laikā un kārtībā. (Par 

konkrētiem piegādes laikiem – dienām Puses vienojas parakstot šo līgumu, ņemot vērā 

Tehniskajā specifikācijā noteikto piegādes laiku)  

3.2.Pasūtītājs nepieciešamo Preču daudzumu pieprasa telefoniski vai rakstiski (e-pastā) 

___________________________ . 

3.3.Pasūtītā Prece tiek piegādāta saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto piegādes 

kārtību. 

3.4. Ja piegādes diena iekrīt svētku dienā, tad piegādātā pārtikas produkta derīguma termiņam 

jābūt spēkā līdz nākošās piegādes veikšanai vai ir jāveic papildus piegāde darba dienā ārpus 

grafika saskaņā ar Pušu vienošanos.  

3.5. Ja Pasūtītājam netiek iesniegti nepieciešamie pavaddokumenti, kvalitātes sertifikāts 

vai  iztrūkums, Pasūtītājs preci nepieņem.  

3.6. Ja pie preces pieņemšanas atklājas būtiski iztrūkumi vai ir kvalitātes zudumi, 

Pasūtītājs par to nekavējoties ziņo Izpildītājam, kurš nodrošina sava pārstāvja ierašanos 

24 stundu laikā, lai puses kopīgi sastādītu aktu. Izpildītāja pārstāvja neierašanās 

gadījumā, Pasūtītāja izveidota komisija ir tiesīga sastādīt aktu, kurš ir saistošs 

Izpildītājam. Nekvalitatīvā Prece ir jānomaina un iztrūkstošās Preces jāpiegādā piegādes 

dienā. 

3.7. Ja Preces trūkumi (kvalitātes zudumi) atklājas preces sagatavošanas lietošanai procesā, 

Pasūtītājs par to Informē Izpildītāju un uzaicina ierasties tā pārstāvi akta sastādīšanai. 

Izpildītāja pārstāvja neierašanās gadījumā, Pasūtītāja izveidota komisija ir tiesīga 

sastādīt aktu, kurš ir saistošs Izpildītājam. 

3.8. Piegādājot preci, tai jābūt marķētai atbilstoši pārtikas produktu marķēšanas 

noteikumiem 

 

4.Pušu saistības 

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

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

laikā un fiksēta konkursa protokolos un šī līguma pielikumā, kā arī preces piegādi un kvalitāti 

atbilstoši iesniegtajam tehniskās specifikācijas - finanšu piedāvājumam.  

4.3.Izpildītāja pienākums ir reizē ar piegādi nodot Pasūtītājam visus pavaddokumentus 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

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

4.5 Izpildītājs apņemas, veicot kārtējo Preču piegādi pieņemt atpakaļ izlietoto taru. (Punkts tiks 

iekļauts līgumā ar Pretendentu, kurš to būs norādījis piedāvājumā).  

 

5.Pušu atbildība 

5.1.Katra Puse ir atbildīga par līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu.  

5.2.Par šajā līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto 

dienu. 

5.3.Par šajā līgumā noteikto Preces piegādes termiņu neievērošanu  Izpildītājs  maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % 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 vienpusēji pārtraukt šī līguma darbību, līgumu lauzt pirms termiņa, brīdinot par to otru 

Pusi 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 

5.7.Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam nesavlaicīgas 

piegādes gadījumā, kā arī ja piegādāta nekvalitatīva vai pieprasījuma neatbilstoša 

Prece/produkcija vai citu līguma nosacījumu pārkāpumu gadījumos. 

5.8.Līgumsodu samaksa neatbrīvo no līguma saistību izpildes.  

5.9. Pasūtītājam ir tiesības, visā līguma izpildes gaitā pārbaudīt Preces kvalitāti, kā arī citu 

atbilstību iepirkuma piedāvājumā iesniegtajai informācijai, t.sk. ražotāju, izcelsmes valsti, 

preces piegādes attālumu u.c.. 

5.10. Atkāpes no iepirkuma piedāvājumā iesniegtās informācijas (t.sk. kvalitātes izmaiņas 

(neatbilstība),  ir pamats līguma laušanai piemērojot līgumsodu EUR 300,00 apmērā.  

5.11.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 3 (trīs) darba dienu laikā tiek paziņots otrai Pusei.  

 

6. Pārējie noteikumi 

6.l. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 12 mēnešus ar tiesībām pagarināt 

līgumu līdz jaunas iepirkuma procedūras rezultātā līguma noslēgšanai.  

6.2. Ar šī līguma noslēgšanu spēku zaudē visi iepriekšējie līgumi vai vienošanās, kas ir bijušas 

par šo pašu līguma priekšmetu.  

6.2.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. 

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

risinātu sarunu kārtībā, savstarpēji vienojoties. Strīdus, par kuriem netiek panākta vienošanās 

60 dienu laikā, izskata tiesa LR spēkā esošajā likumdošanā paredzētajā kārtībā. 

6.4.Šī līguma saistības pāriet Pušu tiesību saistību pārņēmējiem. 

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

spēkā esošajiem tiesību aktiem. 

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

6.7.Līgums sastādīts 2 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet 

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

 
7.Pušu rekvizīti: 

Pasūtītājs: 
SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 
Vienotais reģ.nr. LV50003356621, 
juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 125, 
Jēkabpilī, LV-5201  
Banka: AS SEB banka 
Konts nr.LV22UNLA0009003467368 
 
 
Valdes pr-js ___________________I.Zvīdris 
 
Valdes locekle: _______________ R.Miķelsone 
 
Valdes locekle: _______________ G.Dābola  

Izpildītājs: 
SIA „Kabuleti Fruit” 
Vien.reģ. Nr. 40003959814 
Juridiskā adrese: Lubānas iela 82, Rīga, 
LV-1073 
Banka: A/S Swedbanka  
Konts: LV83HABA0551018215608 
 
 
Valdes loceklis: ______________ A.Pluģis  

 


