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Piegādātāja Līguma reģistrācijas Nr. PL-17/10

LĪGUMS
par tiesībām piegādāt vertebroloģijas un traumatoloģijas implantus
(iepirkuma 1.,2. un 3.daļa)
Rīgā,

2017.gada 18.janvārī

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktores
Sarmītes Villeres personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada
15.decembra noteikumiem Nr.1480 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
nolikums” un pamatojoties uz Veselības ministrijas 2016.gada 2.februāra rīkojumu Nr.1304/32, no vienas puses, un
SIA „B.Braun Medical”, turpmāk – Piegādātājs, tā valdes locekļa Aivara Gailīša
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi,
turpmāk – Puses,
saskaņā ar iepirkuma „Par tiesībām piegādāt vertebroloģijas un traumatoloģijas
implantus” (iepirkuma id.Nr. NMPD 2016/62) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk –
Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pēc nepieciešamības pērk, bet Piegādātājs pārdod un piegādā Pasūtītājam
vertebroloģijas un traumatoloģijas implantus, turpmāk – Prece, atbilstoši Līguma
noteikumiem, Tehniskajam piedāvājumam (1.pielikums) par Finanšu piedāvājumā
(2.pielikums) norādītajām cenām saskaņā ar Pasūtītāja veikto pasūtījumu.
1.2. Pasūtītājs, lai nodrošinātu iespēju lietot Preces, kopējās Līgumsummas ietvaros, ir tiesīgs
iegādāties Pasūtītāja aprīkojumā esošo S4, Caspar un Ārējās fiksācijas aparāta (StuhlerHeise) implantu ievietošanas instrumentu komplektus, atsevišķus instrumentus vai
atsevišķu instrumentu remonta pakalpojumus.
1.3. Par 1.2.punktā minēto instrumentu un pakalpojumu cenām, Puses iepriekš vienojas.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā Līgumsumma ir līdz EUR 40 000.00 (četrdesmit tūkstošiem euro, 00 centiem),
pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk-PVN) 21% ir EUR 8 400.00 (astoņi tūkstoši četri
simti euro, 00 centi), kopējā Līgumsumma ar PVN ir līdz 48 400.00 (četrdesmit astoņiem
tūkstošiem četriem simtiem euro, 00 centiem).
2.2. Līgumsummā ir iekļauti Piegādātāja visi tieši un netieši saistītie izdevumi kas saistīti ar
Preces piegādi Pasūtītājam, tai skaitā transporta izdevumi Preces piegādei Līguma
3.4.punktā norādītajā adresē un Preces izkraušanas izdevumi.
2.3. Pasūtītājs maksā Piegādātājam par faktiski piegādātajām Precēm saskaņā ar Līguma 2.
pielikumā noteiktajām Preču cenām vai 1.3.punktā kārtībā Pušu saskaņotām cenām.
2.4. Pasūtītājs Preču apmaksu veic 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no Pavadzīmes abpusējas
parakstīšanas dienas ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja Līguma
12.punktā norādīto norēķina kontu.
2.5. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts tas datums, kurā ir veikts attiecīgais bezskaidras
naudas pārskaitījums uz Piegādātāja kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
3. Līguma izpildes kārtība un preču nodošana-pieņemšanas
3.1. Piegādātājs piegādā Preci saskaņā ar Pasūtītāja veikto pasūtījumu par Finanšu piedāvājumā
(2.pielikums) norādītajām cenām, vai Līguma 1.3.punktā noteiktajā kārtībā saskaņotām
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cenām.
3.2. Pasūtītājs veic pasūtījumu, nosūtot Preču pieprasījumu pa faksu: 67819551 vai
elektroniski: antra.bbraun@parks.lv.
3.3. Piegādātājs Pasūtītājam piegādā Preci, pamatojoties uz Pasūtītāja pasūtījumu ne vēlāk kā
3 (trīs) darbadienu laikā (sākot no nākošās darba dienas) no pasūtījuma veikšanas dienas,
ja Pasūtītājs nepiekrīt ilgākam termiņam, saskaņojot ar Pasūtītāju Preces daudzumu un
piegādes laiku. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Preci jebkurā daudzumā.
3.4. Piegādātājs atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem nodrošina Preces piegādi Pasūtītāja
Specializētās medicīnas centrā – Hipokrāta ielā 2, Rīgā.
3.5. Piegādātājs piegādā Preces Pasūtītājam iepriekš saskaņojot precīzu Preču piegādes laiku
ar Pasūtītāja kontaktpersonu (Līguma 5.5.punkts).
3.6. Piegādātājs piegādā Preci iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu labā stāvoklī, kā
arī nodrošina Preces drošu pārvadāšanu (pārnēsāšanu) un izkraušanu.
3.7. Preces nodošana un pieņemšana tiek apliecināta, abu Pušu pārstāvjiem parakstot
Piegādātāja sagatavoto Preces pavadzīmi – rēķinu, turpmāk - Pavadzīme, 3 (trīs)
identiskos eksemplāros – viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri Pasūtītājam.
Pavadzīmē jānorāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numurs, Preces identifikācija,
piegādāto Preču vienas vienības cena, piegādāto vienību skaits, PVN likme un kopējā
cena ar PVN.
3.8. Pasūtītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Preces piegādes, konstatējot, ka Prece neatbilst
Līguma noteikumiem (turpmāk – Trūkumi), sagatavo un iesniedz Piegādātājam
pretenziju, kurā norādīti konstatētie Preces Trūkumi un/vai nepilnības (turpmāk –
Pretenzija).
3.9. Piegādātājs par saviem līdzekļiem apmaina Preces, par kurām saskaņā ar Līguma
3.8.punktu sagatavota Pretenzija, pret kvalitatīvām un Līguma noteikumiem atbilstošām
Precēm ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Pretenzijas nosūtīšanas dienas vai citā Pušu
abpusēji saskaņotā laikā.
3.10. Līguma noteikumi, kas uzliek Piegādātājam pienākumu novērst Preces Trūkumus un
atkārtoti nodot Preci Pasūtītajam Līgumā noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu
Līgumā noteiktā Preču piegādes termiņa (Līguma 3.3.punkts) pagarināšanai un līgumsoda
nepiemērošanai.

4. Preces kvalitāte
4.1. Preces iepakojumam jāatbilst rūpnīcas izgatavotajiem standartiem.
4.2. Precēm jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu
un Eiropas Savienības standartu prasībām.
4.3. Precēm jābūt marķētām ar ražotāja firmas zīmi, tām jābūt pievienotai lietošanas
instrukcijai latviešu valodā, kurā norādīts preču derīguma termiņš un citas ziņas atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
4.4. Preces jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošinās Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un
glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem
aktiem.
4.5. Piegādātājs atbild par piegādājamo Preču kvalitāti un Preču atbilstību Līguma
noteikumiem visu to derīguma termiņa laiku, un šai sakarā sedz Pasūtītājam visus
pierādītos ar Preču neatbilstību kvalitātei un Līguma noteikumiem saistītos zaudējumus.
5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
5.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un pilnīgu izpildi, kā arī par
Līgumam atbilstošas piegādātas Preces apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam informāciju par Preces piegādi, kā arī par
Līguma izpildes gaitu un to kavējošiem faktoriem.
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5.3. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci, kurai ir konstatēti Trūkumi, vai Preces pavadzīme
neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām.
5.4. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt Piegādātājam pamatotas Pretenzijas par Preces trūkumiem.
5.5.Pasūtītāja kontaktpersona ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta galvenais
speciālists Specializētās medicīnas centra medicīniskā nodrošinājuma jautājumos, tālrunis
67337883, mob. tālr. 22000161, e-pasta adrese: janis.skensbergs@nmpd.gov.lv.
5.6.Pasūtītāja Līguma 5.5.punktā norādītajai kontaktpersonai ir tiesības Pasūtītāja vārdā
saskaņot Preces piegādes laiku, parakstīt Pavadzīmi, Pretenziju, pieprasīt no Piegādātāja
informāciju par Līguma izpildes gaitu.
6. Piegādātāja tiesības un pienākumi
6.1. Piegādātājs apliecina, ka:
6.1.1. ir tiesīgs slēgt Līgumu, pārzina tā saturu un uzņemto saistību apjomu un piegādās
Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām
atbilstošu Preci;
6.1.2. Līguma saistību izpilde netiks kavēta vai apgrūtināta, kam par pamatu varētu būt
Piegādātāja saistības ar trešajām personām;
6.1.3. ievēros Pasūtītāja norādījumus Līguma izpildes laikā;
6.1.4. Prece atbilst spēkā esošiem standartiem, kā arī citām Pasūtītāja izvirzītajām
Preces kvalitātes prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai;
6.1.5. līdz Pavadzīmes abpusējai parakstīšanas dienai uzņemas visu risku par Preci,
tostarp visu risku par nejaušu gadījumu, ja sakarā ar to Prece iet bojā vai bojājas.
6.2. Piegādātājs ir atbildīgs par savu Līgumā noteikto saistību pilnīgu un savlaicīgu izpildi.
6.3. Piegādātājam ir pienākums:
6.3.1. pirms Preces piegādes saskaņot ar Pasūtītāja kontaktpersonu Preces piegādes
laiku;
6.3.2. pamatojoties uz Pretenzijā norādīto, veikt Preču apmaiņu pret Pasūtītājam Līguma
noteikumiem atbilstošu Preci;
6.3.3. nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, informēt Pasūtītāju par
visiem Līguma izpildes laikā esošajiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, kas
varētu aizkavēt ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildi;
6.3.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties sniegt informāciju par Preces piegādi;
6.3.5. veicot piegādi, ievērot ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preču transportēšanas
prasības.
6.4. Piegādātāja kontaktpersona ir produktu menedžere Iveta Putniņa, tālr. 29275711, epasts: iveta.bbraun@parks.lv.
7.Nepārvarama vara
7.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
7.2.Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei, pievienojot kompetentas
institūcijas izdotu izziņu, kas satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un
to raksturojumu.
7.3.Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Līguma saistības tiek turpinātas, ārkārtas
apstākļu pastāvēšanas termiņu neieskaitot Līguma darbības termiņā, un, attiecīgi pagarinot
Līguma termiņu par laika periodu, kurā pastāvēja nepārvaramas varas apstākļi.
8. Zaudējumu atlīdzināšana
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8.1. Puses par Līgumā noteikto savu saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi atbild
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem,
zaudējumu nodarīšanas gadījumā atlīdzinot otrai Pusei nodarītos zaudējumus.
8.2. Līgumā noteikto saistību nesavlaicīgas vai nolaidīgas izpildes gadījumā Piegādātājs 10
(desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā, bet ne vairāk kā
10% (desmit procenti) no Pasūtījumā norādītās Preces summas par katru nokavēto
dienu.
8.3. Pasūtītājs pēc Piegādātāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas maksā Piegādātājam
līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no neapmaksātās Pavadzīmes summas par katru nokavēto dienu.
8.4. Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā.
8.5. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība
9.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Puses risinās
savstarpēju pārrunu ceļā.
9.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – tiesā.
10. Līguma termiņš
10.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, vai ja
attiecīgais nosacījums iestājas ātrāk, līdz Līguma 2.1. punktā norādītās kopējās
līgumsummas sasniegšanai.
10.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos, kā arī Pusēm abpusēji vienojoties.
10.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Piegādātāju
vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja:
10.3.1. Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu un Piegādātāja
nokavējums ir sasniedzis 10 (desmit) dienas;
10.3.2. Piegādātājs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības un ja Piegādātājs šādu
neizpildi nav novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja
paziņojuma saņemšanas;
10.3.3. Piegādātājam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10 % (desmit procentus)
no kopējās līgumsummas bez PVN.
10.4. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Pasūtītāju
vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neapmaksā rēķinu Līgumā
noteiktajos termiņos un nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas.
10.5. Līguma 10.3. un 10.4.punkta gadījumā, Pusei, kura vienpusēji izbeidz Līgumu, nav
jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms
termiņa.
11. Citi noteikumi
11.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie nav pretrunā
Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta regulējumam un ir noformēti rakstveidā, tos parakstot
abu Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem.
11.2. Visa no Līguma izrietošā korespondence ir noformējama rakstveidā un nosūtāma
adresātam uz Līgumā norādīto korespondences adresi ierakstītas vēstules veidā, ar
kurjeru vai nododama personīgi pret parakstu.
11.3. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no
Līgumā noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.
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11.4. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadīsies pēc spēkā esošajiem Latvijas
Republikas tiesību aktiem. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē
pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
11.5. Puses ar saviem parakstiem šajā līgumā apliecina, ka tās rīkojas līgumā norādīto
juridisko personu vārdā un uzdevumā, un tām ir šādām darbībām attiecīgs pilnvarojums.
Ja izrādās, ka šīs juridiskās personas neeksistē vai arī to pārstāvjiem nav juridisko
personu pilnvarojuma parakstīt šo līgumu, bet pašas juridiskās personas neatzīst ar
līgumu uzņemtās saistības, uzskatāms, ka pārstāvji rīkojušies kā fiziskas personas, kas
uzņemas visas attiecīgajam līguma dalībniekam šajā līgumā noteiktās saistības un atbild
par to izpildi ar visu savu mantu.
11.6. Puses apliecina, ka viņiem ir saprotams šī līguma saturs un nozīme un viņi līgumu atzīst
par pareizu un abpusēji izdevīgu. Līguma lietotajiem jēdzieniem un formulējumiem
Puses piekrīt un apliecina, ka līgums sastādīts pareizi – vadoties no Pušu sniegtās
informācijas, kuru Puses uzskata par pietiekamu un vispusīgi izklāstītu šajā līgumā.
11.7. Līgums ar pielikumiem sagatavots uz 12 (divpadsmit) lapām latviešu valodā 2 (divos)
eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
12.Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests

Piegādātājs:
SIA „B.Braun Medical”

Reģ. Nr. 90009029104
Adrese: Laktas iela 8,
Rīga, LV – 1013
Banka: Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Kods: TRELLV22
Konts: LV86TREL2290649007000

Reģ. Nr. 40003277955
Adrese: Ūdeļu iela 16,
Rīga, LV-1064
Banka: A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV57UNLA002080467128

Direktore ____________________
S.Villere

Valdes loceklis_____________________
A.Gailītis
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