Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr.
Izpildītāja Līguma reģistrācijas Nr.
LĪGUMS
par tiesībām piegādāt saimniecības preces
Rīgā,

2018.gada 10.maijā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – Pasūtītājs), tās direktores
Lienes Cipules personā, kura rīkojas pamatojoties uz Veselības ministrijas 2017.gada
22.decembra rīkojumu Nr.13-04/434 “Par Lienes Cipules iecelšanu Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta direktora amatā”, no vienas puses un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Prodlex”, turpmāk – Izpildītājs, tā valdes locekles
Jeļenas Prodanes personā, kura darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi (turpmāk - Puse/-s) saskaņā ar iepirkuma „Par tiesībām piegādāt saimniecības preces”
(identifikācijas Nr. NMPD 2018/16) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdz šādu līgumu,
turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta un pērk, un Izpildītājs pārdod un piegādā kvalitatīvas un Pasūtītāja vajadzībām
atbilstošas saimniecības preces (turpmāk – Prece) atbilstoši Tehniskajam - finanšu piedāvājumam
(1.pielikums) un Pasūtītāja pasūtījumam.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

2. Līguma termiņš, līgumcena un norēķinu kārtība
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā 2 (divus) gadus.
Preču cenas ir norādītas Līguma 1.pielikumā “Tehniskais - finanšu piedāvājums”.
Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir līdz EUR 41 999.99
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi), PVN 21%
(divdesmit viens procents) ir EUR 8 820 (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro, 00
centi), kopējā Līgumcena ar PVN ir EUR 50 819,99 (piecdesmit tūkstoši astoņi simti
deviņpadsmit euro, 99 centi).
Līgumcenā ietilpst visi nodokļi, maksājumi, nodevas un citi izdevumi, kas saistīti ar Līguma
izpildi, tajā skaitā arī Preces piegādes izdevumi.
PVN aprēķina atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo normatīvo
aktu izmaiņu gadījumā, PVN piemēro saskaņā ar Preču piegādes brīdī spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus Līgumā.
Pasūtītājs Preces apmaksu veic 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no pavadzīmes-rēķina abu
pušu parakstīšanas dienas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta
Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
Izrakstot pavadzīmi - rēķinu, Izpildītājs tajā norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
Pasūtītājs iepērk tādu Preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i.
Pasūtītājam nav pienākums iepirkt precīzi Tehniskajā - finanšu piedāvājumā (1.pielikums)
norādīto katras Preces vienības apjomu. Līguma darbības laikā Preču plānotais daudzums
konkrētajām pozīcijām var mainīties (palielināties un/vai samazināties), ņemot vērā
Pasūtītāja vajadzības.
Pasūtītājs patur tiesības neiztērēt Līguma 2.3.punktā norādīto līgumcenu.
3.
Preču pasūtīšana un piegādes kārtība
Līguma 8.4.1.punktā norādītie Pasūtītāja pārstāvji Preces pasūtījumu veic atbilstoši
saimnieciskajām vajadzībām, nosūtot pieprasījumu uz Līguma 8.4.2.punktā norādīto epastu.
Izpildītājs, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas,
piegādā Pasūtītājam Tehniskajam - finanšu piedāvājumam (1.pielikums) atbilstošu Preci.
Preci piegādā uz Līguma 1.pielikumā norādītajām adresēm.
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Pasūtot Preci, Puses saskaņo piegādes vietu un laiku. Preci nododot, Izpildītāja un Pasūtītāja
(Līguma 8.4.1.punktā norādītie) pārstāvji paraksta Preču pavadzīmi - rēķinu. Pasūtītāja
pārstāvja paraksts uz pavadzīmes-rēķina apliecina, ka Izpildītājs Preci piegādājis pienācīgi.
Izpildītājs atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem nodrošina Preces piegādi Pasūtītāja
struktūrvienībās un noliktavās saviem spēkiem, neiesaistot Pasūtītāja personālu.
Preces piegādes, izkraušanas laikā nedrīkst tikt bojāta Prece vai tās iepakojums.
Ja Pasūtītāja pārstāvis pie Preces pieņemšanas konstatē Preces neatbilstību vai trūkumus,
tas norāda konstatētās nepilnības un trūkumus Preču pavadzīmē - rēķinā un abpusēji
parakstītu ar atzīmi par atpakaļnodošanu atgriež Izpildītājam kopā ar Preci līdz nepilnību
un trūkumu novēršanai.
Izpildītājs par saviem līdzekļiem abpusēji saskaņotā termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba
dienu laikā, novērš trūkumus un nepilnības un piegādā Līguma nosacījumiem atbilstošu
Preci, iesniedzot Pasūtītāja pārstāvim parakstīšanai Preču pavadzīmi - rēķinu.
Izpildītājs nes pilnu materiālo atbildību par Preci līdz tās nodošanai Pasūtītājam.
4.
Preces kvalitāte
Izpildītājs piegādā kvalitatīvu un Tehniskajam - finanšu piedāvājumam (1.pielikums)
atbilstošu Preci.
Ja Pasūtītājs atklāj, ka Prece ir iepirkuma Tehniskajam - finanšu piedāvājumam
(1.pielikums) neatbilstoša, vai Precei konstatēts defekts, kas nav radies Pasūtītāja vainas
dēļ, Pasūtītājs rakstiski uz Līgumā 8.4.2.punktā norādīto e-pastu nosūta pretenziju
Izpildītāju, norādot Precei konstatēto defektu vai problēmu. Izpildītājam par saviem
līdzekļiem tas jānovērš ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, no rakstiskās pretenzijas
saņemšanas dienas.
Ja Izpildītājs nenovērš Preces defektu 5 (piecu) darba dienu laikā, Pasūtītājam ir tiesības
prasīt no Izpildītāja līgumsoda samaksu 0,1% apmērā no Preces cenas par katru kavēto
dienu.
Gadījumā, ja Piegādātājs iesniegto pretenziju par Preces kvalitāti neatzīst, Puses, atzinuma
sniegšanai par Preces kvalitāti var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja pieaicinātais eksperts
apstiprina nekvalitatīvās Preces faktu, Piegādātājs sedz Pasūtītāja zaudējumus, kas
Pasūtītājam radušies sakarā ar nekvalitatīvo Preci un eksperta darba izmaksām.
5. Pušu saistība un atbildība
Pasūtītāja saistības un atbildība:
Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja piegādātās Preces pieņemšanu;
Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Precēm Līguma 2.6. punktā norādītajā termiņā, tad
Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsoda samaksu 0,1% apmērā no savlaicīgi
nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu.
Izpildītāja saistības un atbildība:
Izpildītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
Izpildītājs apņemas veikt Preču piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā;
Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar Līguma
noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams;
Ja Izpildītājs nepiegādā Preces Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības
prasīt no Izpildītāja Līgumsoda samaksu 0,1% apmērā no nepiegādāto Preču cenas par katru
nokavēto piegādes dienu.
Ieturamā līgumsoda summa par Pušu saistību nepienācīgu izpildi nevar būt lielāka par 10
% no kopējās līgumcenas.
Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes.
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Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt ražotāja apliecinājumu par Preces autentiskumu visa līguma
darbības laikā, ja tam rodas šaubas par saņemtās preces atbilstību Iepirkumā iesniegtajai
Tehniskajai specifikācijai.
Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš
par to rakstiski brīdinot otru Pusi, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības. Par brīdinājumu
par Līguma pārtraukšanu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts
paziņojums.
Līgums var tikt izbeigts, pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties.
Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.
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.
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.
Citi noteikumi
Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties
uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likumā
noteikto.
8.2.
Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai,
bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
8.3.
Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
8.4.
Pušu pārstāvji:
8.4.1. no Pasūtītāja puses:
8.4.1.1. Vadības centrā:
Vārds, uzvārds: Arvis Lingbērziņš, Tālrunis: 25617681
E-pasts: arvis.lingberzins@nmpd.gov.lv
Vārds, uzvārds: Valdis Valeniks, Tālrunis: 28658284
E-pasts: valdis.valeniks@nmpd.gov.lv
8.4.1.2. Vidzemes reģionālajā centrā:
Vārds, uzvārds: Ojārs Liepiņš, Tālrunis: 25621980
E-pasts: ojars.liepins@nmpd.gov.lv
8.4.1.3. Zemgales reģionālajā centrā :
Vārds, uzvārds: Aigars Lipšāns, Tālrunis: 26483225
E-pasts: aigars.lipsans@nmpd.gov.lv
8.4.1.4. Kurzemes reģionālajā centrā:
Vārds, uzvārds: Guntars Vanags, Tālrunis: 29471072
E-pasts: guntars.vanags@nmpd.gov.lv
8.4.1.5. Latgales reģionālajā centrā:
Vārds, uzvārds: Juris Ločmelis, Tālrunis: 29175433
8.1.
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E-pasts: juris.locmelis@nmpd.gov.lv
8.4.1.6. Rīgas reģionālajā centrā:
Vārds, uzvārds: Normunds Balčuns Tālrunis: 29350362
E-pasts: normunds.balcuns@nmpd.gov.lv
8.4.1.7. VMR Kandavas noliktava:
Vārds, uzvārds: Elita Ušakova, Tālrunis: 26525035
E- pasts: elita.usakova@nmpd.gov.lv
8.4.1.8. VMR Siguldas noliktava:
Vārds, uzvārds: Indra Jēkabsone, Tālrunis: 28363603
E- pasts: indra.jekabsone@nmpd.gov.lv
8.4.1.9. VMR Ogres noliktava:
Vārds, uzvārds: Otīlija Kromane, Tālrunis: 28358219
E- pasts: otilija.kromane@nmpd.gov.lv
8.4.1.10. VMR Cesvaines noliktava:
Vārds, uzvārds: Liena Briede-Jekimova, Tālrunis: 26195339
E- pasts: liena.briede@nmpd.gov.lv
8.4.2. no Izpildītāja puses:
Ramona Buliņa, Tālrunis: 67214151, 26556642
E– pasts: prodlex@inbox.lv
8.5. Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 9.punkts), ierakstītās
vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi. Izmaiņas par Pušu pārstāvjiem var tikt nosūtītas
elektroniski uz Līguma 8.4.1. un 8.4.2.punktā norādītajām e-pasta adresēm, neveicot
atsevišķus grozījumus Līgumā.
8.6. Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai Pusei
ir jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā atlīdzina otrai
Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
8.7. Puses vienojas, ka Izpildītājam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs tā iesniegtais
piedāvājums Iepirkumam.
8.8. Pušu pārstāvji ar saviem parakstiem šajā Līgumā apliecina, ka tās rīkojas Līgumā norādīto
juridisko personu vārdā un uzdevumā, un tām ir šādām darbībām attiecīgs pilnvarojums.
8.9. Pušu pārstāvji 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.
8.10. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
SIA “Prodlex”
dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Reģ. Nr. 50003639361
Jur. adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
Jur. adrese: Mazā Krūmu 5-36, Rīga, LV-1069
Banka: Valsts kase
Banka: AS “Swedbanka”
Konts: LV86TREL2290649007000
Konts: LV09HABA0551005062479
Kods: TRELLV22
Kods: HABALV22
Direktore_________________ L.Cipule

Valdes locekle ____________ J.Prodane
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