Pasūtītāja Līguma reģ. Nr._________
Piegādātāja Līguma reģ. Nr._________
LĪGUMS
par tiesībām piegādāt medicīniskās ierīces NMP dienesta un VMR vajadzībām
(2.daļa-defibrilatoru piegāde)
Rīgā,

2018.gada ____.jūlijā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, tā direktores Lienes Cipules personā,
kura rīkojas saskaņā Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1480
„Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un pamatojoties uz Veselības
ministrijas 22.12.2017. rīkojumu Nr.13-04/434, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses un
SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” turpmāk tekstā – Piegādātājs, tās valdes
locekļa Dēvija Zīvera personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, turpmāk tekstā
abi kopā - Puses, saskaņā ar atklātā konkursa „Par tiesībām piegādāt medicīniskās ierīces NMP
dienesta un VMR vajadzībām” (identifikācijas Nr. NMPD 2018/14), turpmāk tekstā – Konkurss,
rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs piegādā defibrilatorus, turpmāk tekstā – Prece, un to
piederumus/rezerves daļas, turpmāk – Rezerves daļas, atbilstoši Piegādātāja Tehniskajam
piedāvājumam – (Līguma 1.pielikums), Finanšu piedāvājumam, (Līguma 2.pielikums) un
Pasūtītāja pasūtījumam (Līguma 3.pielikums).
2.
Kopējā līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līgumcena ir līdz EUR 785 000,00 (septiņi simti astoņdesmit pieci tūkstoši euro, 00
centi).
2.2. Pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk tekstā – PVN, PVN 21% ir EUR 164 850,00 (viens
simts sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro, 00 centi), kopā ar PVN ir EUR
949 850,00 (deviņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro, 00 centi).
2.3. Kopējā līgumcenā (Līguma 2.1.punkts) ir iekļauta līguma summa per Preces un Rezerves
daļu piegādi:
2.3.1.1. NMP dienesta vajadzībām – EUR 385 000,00 (trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši euro,
00 centi) bez PVN, PVN 21% ir EUR 80 850,00 (astoņdesmit tūkstoši astoņi simti
piecdesmit euro, 00 centi), kopā ar PVN 21% ir EUR 465 850,00 (četri simti sešdesmit
pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro, 00 centi);
2.3.2. VMR vajadzībām - EUR 400 000,00 (četri simti tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN, PVN
21% ir EUR 84 000,00 (astoņdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi), kopā ar PVN ir EUR
484 000,00 (četri simti astoņdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi).
2.4. Detalizētas Preču un Rezerves daļu cenas ir norādītas Līguma 2.pielikumā.
2.5. Līguma 2.pielikumā norādītās cenas ir saistošas visā Līguma darbības laikā.
2.6. PVN aprēķina atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo normatīvo
aktu izmaiņu gadījumā, PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Preces un Rezerves daļu
saņemšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus
Līgumā.
2.7. Preču un Rezerves daļu cenā ietilpst visi maksājumi, nodevas un citi izdevumi, kuri
maksājami sakarā ar Līguma saistību izpildi, tai skaitā arī piegādes izdevumi pa visu
Latvijas teritoriju (Līguma 3.5.punkts) un normatīvajos aktos noteiktie nodevu un nodokļu
(izņemot PVN) maksājumi.
2.8. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu Preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības
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nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu kopējo līgumcenu (Līguma
2.1.punkts), ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība iegādāties Preci objektīvu apstākļu vai
nepārvaramas varas, tai skaitā tādu no Pasūtītāja gribas neatkarīgu valsts pārvaldes
institūciju lēmumu un rīcības vai normatīvo aktu pieņemšanas un spēkā stāšanās rezultātā,
kas būtiski ierobežo Pasūtītāja tiesības un spējas uzņemties attiecīgās līgumsaistības.
Pasūtītājs, pasūtot Preci VMR vajadzībām, ņem vērā Nodrošinājuma valsts aģentūras
piešķirtos finanšu līdzekļus valsts medicīnisko rezervju atjaunināšanai, paturot tiesības,
finansējuma nepiešķiršanas gadījumā, plānotās Preces neiepirkt.
Ja Preci pasūta VMR vajadzībām, Pasūtītājs par piegādāto Preci maksājumu veic ar
pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu (Līguma 10.punkts), 30 (trīsdesmit)
kalendāro dienu laikā no Preces piegādes, ko apstiprina Preču pavadzīme-rēķins, no
Pasūtītāja konta Nr., kas tiks precizēts pasūtījuma veikšanas brīdī.
Pasūtītājs samaksu par piegādāto Preci veic ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto
bankas kontu (Līguma 10.punkts), 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Preces
piegādes, ko apstiprina Preču pavadzīme-rēķins.
Ja Prece tiks pasūtīta VMR vajadzībām, piegādātās Preces apmaksu Pasūtītājs veiks no
Pasūtītāja konta Nr., kas tiks precizēts pasūtījuma veikšanas brīdī.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Piegādātāja norādītajā
bankas kontā.
Izrakstot Preču pavadzīmi - rēķinu, Piegādātājs tajā norāda struktūrvienību, kurai Prece
piegādāta, Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru un apmaksas termiņu atbilstoši šī
Līguma 2.9. un 2.10.punktā noteiktajam.
Preču pavadzīmē-rēķinā norādītā Preces 1 (vienas) vienības cena nedrīkst pārsniegt
Konkursā piedāvāto 1 (vienas) vienības cenu, kas norādīta Līguma 2.pielikumā.
Līguma darbības laikā, Kopējās līgumcenas (Līguma 2.1.punkts) ietvaros, Pasūtītājs,
ņemot vērā saimnieciskās vajadzības, ir tiesīgs saskaņā ar Līguma 1. un 2.pielikumu
iegādāties Preces Rezerves daļas.
Ņemot vērā Pasūtītāja saimnieciskās vajadzības un piešķirtos finanšu līdzekļus, Līguma
darbības laikā Pusēm vienojoties, Pasūtītāja kopējas Līgumcenas ietvaros, Puses ir tiesīgas
mainīt NMP dienesta un VMR vajadzībām plānotās līgumcenas.
3. Preču piegādes kārtība
Pasūtītājs Preces pasūta atbilstoši saimnieciskajai nepieciešamībai. Veicot pasūtījumu,
Pasūtītājs ar Piegādātāju saskaņo Preces daudzumu, piegādes vietu un laiku.
Preču pasūtījumu Pasūtītāja vārdā tiesīgs veikt Līguma 9.4.1.apakšpunktā norādītais
Pasūtītāja pārstāvis (turpmāk – Pasūtītāja pārstāvis), nosūtot elektronisku pieteikumu uz
Līguma 9.4.2.punktā norādīto Piegādātāja pārstāvja (turpmāk – Piegādātāja pārstāvis)
e-pastu.
Pasūtītāja pārstāvja elektroniski nosūtītais pieteikums par Preces piegādi uzskatāms par
paziņotu (saņemts) Piegādātājam nākamajā darbdienā pēc tā nosūtīšanas.
Preces piegādi Piegādātājs nodrošina ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma
parakstīšanas dienas. Ja Piegādātājam viss pieteiktais Preces apjoms nav pieejams uzreiz,
piegādes termiņš var tikt saskaņots atsevišķi, bet tas nedrīkst būt lielāks par 60 (sešdesmit)
dienām no pasūtījuma veikšanas dienas.
Piegādātājs, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, nodrošina Preces piegādi NMP
struktūrvienībās:
Pasūtītāja Vidzemes reģionālajā centrā - Rīgas ielā 47a, Valmierā;
Pasūtītāja Kurzemes reģionālajā centra - Aizputes ielā 22, Kuldīgā;
Pasūtītāja Latgales reģionālajā centrā - Siguldas ielā 16A, Daugavpilī;
Pasūtītāja Zemgales reģionālajā centrā - Svētes ielā 37, Jelgavā;
Pasūtītāja Rīgas reģionālajā centrā - Duntes ielā 8, Rīgā;
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3.5.6. Specializētās medicīnas centrs – Hipokrāta ielā 2, Rīgā.
3.5.7. VMR struktūrvienību vajadzībām:
3.5.7.1. Pagasta ielā 2, Ogrē;
3.5.7.2. Talsu ielā 33, Kandavā.
3.6. Preci nododot, Piegādātāja un Pasūtītāja pārstāvji paraksta Preču pavadzīmi-rēķinu.
3.7. Preču pavadzīmē- rēķinā jābūt norādītam Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuram, Preces
nosaukumam (identifikācija), piegādātās Preces 1 (vienas) vienības cenai, piegādāto
vienību skaitam, PVN likmei un kopējai cenai ar PVN, kā arī Pasūtītāja struktūrvienībai,
kurai Prece piegādāta.
3.8. Piegādātājs nes pilnu materiālo atbildību par Preci līdz tās nodošanai Pasūtītājam.
3.9. Piegādātājs ar saviem resursiem nodrošina Preces izkraušanu Pasūtītāja norādītajās telpās.
3.10. Piegādātājam īpašumtiesības uz Preci saglabājas līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir veicis
samaksu par Precēm. Savukārt, Pasūtītājs, saņemtās Preces var brīvi realizēt savas darbības
vajadzībām, Preces var izmantot savu klientu (pacientu) apkalpošanai savas darbības
ietvaros.
4. Preces kvalitāte un derīguma termiņš
Preces iepakojumam jāatbilst rūpnīcas izgatavotāja standartiem.
Precei jāatbilst Latvijas Republikas, Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu un
Eiropas Savienības standartu prasībām.
4.3. Precei jābūt komplektētai atbilstošai Tehniskajam piedāvājumam un saskaņā ar
pasūtījumu.
4.4. Precei jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas laikā saglabātos nemainīga Preces kvalitāte.
4.5. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti un Preces atbilstību Līguma
noteikumiem.
4.6. Preces garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces nodošanas-pieņemšanas
akta parakstīšanas dienas.
4.7. Ja derīguma termiņa laikā Pasūtītājs konstatē, ka Prece ir nekvalitatīva vai, Precei ir
bojājumi, kas nav izraisīti Pasūtītāja vainas dēļ (piemēram, fizisks bojājums), Pasūtītājs
rakstiski uz Līguma 9.4.2.punktā norādīto Piegādātāja kontaktpersonas e-pastu nosūta
informāciju par konstatēto defektu vai problēmu. Piegādātāja kontaktpersonu, norādot
Precei konstatēto defektu vai problēmu. Šādā gadījumā Piegādātājam ir jānodrošina
attiecīgās Preces nomaiņa Līguma 4.8.punktā minētajā kārtībā.
4.8. Piegādātājs nodrošina Preces nomaiņu pret jaunu, kvalitatīvu un Līguma noteikumiem
atbilstošu Preci bez papildus samaksas un termiņā, kas nav ilgāks par 14 (četrpadsmit)
dienām no Pasūtītāja iebildumu saņemšanas brīža.
4.9. Ja Piegādātājs neveic neatbilstošās Preces nomaiņu pret kvalitatīvu Preci 14 (četrpadsmit)
dienu laikā, tiek noteikts Līgumsods 0,1% apmērā no Preces cenas par katru kavēto dienu.
4.10. Ja objektīvu iemeslu dēļ (tehnisku vai tehnoloģisku iemeslu dēļ, vai normatīvajos aktos ir
paredzēti papildus saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi), Preci nevar nomainīt
pret atbilstošu preci, Puses vienojas par citu Preces piegādes termiņu.
4.11. Atzinuma par Preces kvalitāti saņemšanai, Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja
pieaicinātais eksperts apstiprina nekvalitatīvās Preces faktu, zaudējumi, kas Pasūtītājam
radušies sakarā ar eksperta pieaicināšanu, jāsedz Piegādātājam.
4.1.
4.2.

5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

5. Pušu saistības un tiesības
Pasūtītāja saistības un tiesības:
Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt piegādātās Preces pieņemšanu;
Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
Pasūtītājam ir tiesības Piegādātājam pieprasīt informāciju par Preces piegādi, kā arī par
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Līguma izpildes gaitu un to kavējošiem faktoriem;
5.1.5. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci, kurai ir konstatētas neatbilstības Tehniskās
specifikācijas prasībām, vai Preces pavadzīme neatbilst šajā Līgumā (3.7.punkts)
noteiktajām prasībām un Piegādātājam iesniegt pamatotu pretenziju;
5.1.6. Pasūtītājam ir tiesības nepasūtīt konkrēto Preci, ja zūd nepieciešamība pēc tās.
5.2. Piegādātāja saistības un tiesības:
5.2.1. Piegādātājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
5.2.2. pirms Preces piegādes, Piegādātājs, apņemas saskaņot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu
Preces piegādes laiku;
5.2.3. pamatojoties saņemto informāciju par konstatēto defektu, veikt Preces apmaiņu pret
Līguma noteikumiem atbilstošu Preci;
5.2.4. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā, informēt Pasūtītāju par visiem
Līguma izpildes laikā esošajiem vai iespējamiem sarežģījumiem, kas varētu aizkavēt ar šo
Līgumu uzņemto saistību izpildi;
5.2.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nekavējoties sniegt informāciju par Preces piegādi;
5.2.6. veicot piegādi, ievērot Preces ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preces transportēšanas
prasības;
5.2.7. gadījumā, ja Piegādātājs nespēj piegādāt kādu no piedāvātajām Precēm, sakarā ar ražotāja
atsaukumu, Piegādātājs vismaz 2 (divas) nedēļas pirms piegādes pārtraukuma, rakstiski par
to informē Pasūtītāju.
6.1.

6.2.

7.1.
7.2.

8.1.
8.2.
8.3.

6. Nepārvarama vara
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. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes,
avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un
pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības
un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto Līguma
saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa,
kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība
Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt
savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā-tiesā.
Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā 2 (divus) gadus vai, līdz Pušu
saistību pilnīgai izpildei.
Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, pa to rakstveidā informējot
Piegādātāju, ja Pasūtītājs konstatē, ka Piegādātājs nepilda Līgumā noteiktās prasības
attiecībā uz Preces kvalitāti.
Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Pasūtītāju ne
mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neapmaksā rēķinu Līgumā
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noteiktajos termiņos un nokavējums ir sasniedzis vairāk kā 60 (sešdesmit) dienas.
Līguma 8.2. un 8.3.punkta gadījumā, Pusei, kura atkāpjas no Līguma, nav jāatlīdzina otrai
Pusei zaudējumi, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa.
8.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Piegādātāju, ja tam ir objektīvs iemesls.
8.6. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, abām Pusēm par to savstarpēji
rakstveidā vienojoties vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
8.4.

9. Citi noteikumi
9.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie nav pretrunā Publisko
iepirkumu likuma 67.1panta regulējumam, noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti.
9.2. Neviena no pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai,
bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
9.3. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
9.4. Pušu pārstāvji Līguma darbības laikā:
9.4.1. No Pasūtītāja puses:
9.4.1.1. Benita Kaprāle: (par Līguma izpildi kopumā NMP struktūrvienībās), tālrunis: 67337018,
e-pasts: benita.kaprale@nmpd.gov.lv
9.4.1.1.1.Pasūtītāja NMP struktūrvienību atbildīgās personas:
1. Vidzemes reģionālajā centrā – Rīgas ielā 47a, Valmierā:
- Daina Ramane, tālrunis: 263667760, e-pasts: daina.ramane@nmpd.gov.lv
- Ilga Čimoka, tālrunis: 29283764, e-pasts: ilga.cimoka@nmpd.gov.lv
2. Kurzemes reģionālajā centrā – Aizputes ielā 22, Kuldīgā:
- Diāna Zaure, tālrunis: 25619610, e-pasts: diana.zaure@nmpd.gov.lv
3. Latgales reģionālajā centrā – Siguldas ielā 16A, Daugavpilī:
- Vladimirs Bistrovs, tālrunis: 25626006, e-pasts: vladimirs.bistrovs@nmpd.gov.lv
4. Zemgales reģionālajā centrā – Svētes ielā 37, Jelgavā:
- Linda Geriņa, tālrunis: 22041898, e-pasts: linda.gerina@nmpd.gov.lv
5. Rīgas reģionālajā centrā – Duntes ielā 8, Rīgā:
- Marina Fjodorova, tālrunis: 25449931, e-pasts: marina.fjodorova@nmpd.gov.lv
6. Specializētās medicīnas centrs – Hipokrāta ielā 2, Rīgā:
- Jānis Šķensbergs, tālrunis: 22000161, e-pasts: janis.skensbergs@nmpd.gov.lv
7. Valsts materiālajām rezervēm (VMR):
- par līguma izpildi kopumā: Elita Beināre, tālrunis: 28335171, e-pasts:
elita.beinare@nmpd.gov.lv
- VMR noliktavās atbildīgās personas:
Kandavas noliktavā - Elita Ušakova, tālrunis: 26525035, e-pasts:
elita.usakova@nmpd.gov.lv
- Ogres
noliktavā
–
Otīlija
Kramane,
tālrunis:
28358219,
e-pasts:
otilija.kramane@nmpd.gov.lv
9.4.2. No Piegādātāja puses:
Una Kļūģe (par Līguma izpildi kopumā), tālrunis: 67840360, e-pasts: mail@abtechnology.lv
9.5. Līguma 9.4.1.punktā minētajām personām ir tiesības Pasūtītāja vārdā veikt pasūtījumu,
saņemt Preci, parakstīt Preces pavadzīmi-rēķinu, norādīt uz neatbilstībām Tehniskās
specifikācijas prasībām, pieprasīt no Piegādātāja informāciju par Līguma izpildes gaitu, kā
arī risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.
9.6. Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 10.punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi. Informācija par kontaktpersonu nomaiņu
tiek nosūtīta uz e-pastu.
9.7. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai Pusei
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ir jāpaziņo 7 (septiņu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina
otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
9.8. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz 18 (astoņpadsmit) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Piegādātāja.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Reģ. Nr.: 90009029104
Adrese: Laktas iela 8,
Rīga, LV – 1013
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
VMR konta Nr.: LV13TREL2290649012000

Piegādātājs:
SIA “Amerikas
Baltijas Tehnoloģiju
Korporācija”
Adrese: Gustava Zemgala gatve 62,
Rīga, LV-1039
Banka: A/S Citadele
Kods: PARXLV22
Konts: LV06PARX0016271190001

Direktore______________________L.Cipule

Valdes loceklis_________________D.Zīvers
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1.pielikums
pie līguma par tiesībām piegādāt medicīniskās ierīces
NMP dienesta un VMR vajadzībām

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
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2.pielikums
pie līguma par tiesībām piegādāt medicīniskās ierīces
NMP dienesta un VMR vajadzībām

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
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