Pasūtītāja Līguma reģistrācijas Nr. ____________
Piegādātāja Līguma reģistrācijas Nr. ____________
LĪGUMS
Par tiesībām piegādāt transportlīdzekļu servisa aprīkojumu
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
SIA „Baltic Auto Parts”, tā Valdes priekšsēdētāja Andra Priedīša personā, kurš
rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses (turpmāk abi kopā un katrs
atsevišķi – Puses)
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Par tiesībām piegādāt transportlīdzekļu
servisa aprīkojumu” NMPD 2018/2 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
1.1.

1.2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

1. Līguma priekšmets
Piegādātājs saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Tehnisko piedāvājumu (Līguma
1.pielikums) par Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām (Līguma 2.pielikums)
pārdod, un Pasūtītājs pērk 4 (četras) jaunas, kvalitatīvas transportlīdzekļu diagnostikas
iekārtas – BOSCH KTS 560/590 (KTS 5a Series) (turpmāk – Prece).
Piegādātājs piegādā un uzstāda Preci, instalē un konfigurē Preces lietošanai
nepieciešamo programmatūru, nodrošina Preces lietošanas licenču iegādi, veic Preces
garantijas apkalpošanu, kā arī nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību Preces
lietošanā.
2.
Līguma cena un norēķinu kārtība
Līgumcena ir līdz EUR 41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit
deviņi euro, 99 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% ir EUR
8 820,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro, 00 centi), kopā ar PVN ir EUR
50 819,99 (piecdesmit tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro, 99 centi).
Preču cenas ir norādītas Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums).
Puses vienojas, ka Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītās Preces un tās
licences cena ir maksimālā pieļaujamā cena, par kādu Piegādātājs visā Līguma
darbības laikā var piegādāt Preci un nodrošināt tai licenci.
Preces cenā ir iekļautas visas ar Preces piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas, tai
skaitā normatīvajos aktos noteiktie nodevu un nodokļu maksājumi, kā arī transporta
izdevumi par Preces piegādi un uzstādīšanu Preces piegādes adresē.
Preces licences cenā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavotāja un
programmatūras nodrošinājuma autortiesībām un atjauninājumiem un to maksā par
katru izmantošanas kalendāro gadu atsevišķi.
Pasūtītāja personāla apmācību maksa ietver vismaz 8 (astoņu) Pasūtītāja darbinieku
apmācību vismaz 8 (astoņu) stundu apmērā katram darbiniekam.
Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības līgumcenas ietvaros (Līguma 2.1.punkts)
iegādāties nepieciešamās Preces rezerves daļas, neparedzētus Preces uzlabojumus un
neparedzētus Preces programmnodrošinājuma uzlabojumus. Pasūtītājs negarantē
Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas sasniegšanu.
PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu
regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, PVN likme tiek piemērota saskaņā ar

Preces piegādes brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus
grozījumus Līgumā.
2.9. Samaksu par piegādāto un uzstādīto Preci, tās rezerves daļām, programmatūras
uzlabojumiem vai kārtējo Preces licenču iegādi Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz
Piegādātāja norādīto bankas kontu (Līguma 11.punkts), 45 (četrdesmit piecu)
kalendāro dienu laikā no Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas.
2.10. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Piegādātāja
norādītajā bankas kontā.
2.11. Izrakstot rēķinu, Piegādātājs tajā norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

3. Preces piegādes, apmācību veikšanas un licenču iegādes kārtība
Preču pasūtījumu Pasūtītājs piesaka elektroniski Līguma 10.4.2.punktā norādītajai
kontaktpersonai.
Piegādātājs piegādā Preci 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja
pasūtījuma (Līguma 3.1.punkts) saņemšanas.
Pirms Preces piegādes Puses, atbilstoši Līguma 1.pielikuma nosacījumiem un
Pasūtītāja nepieciešamībai, vienojas par Preces piegādes vietu, laiku un citiem ar
Preces piegādi un uzstādīšanu saistītiem jautājumiem.
Piegādātājs Preces piegādā Pasūtītāja rīcībā esošajās telpās Rīgā, Brīvības gatvē 403b.
Iegādātās Preces tiks lietotas Pasūtītāja struktūrvienībās Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un
Daugavpilī, kur nepieciešamības gadījumā būs nepieciešams veikt Preces garantijas
apkopes un remontus.
Piegādātājs ar saviem resursiem nodrošina Preces piegādi un uzstādīšanu, tai skaitā
Preces lietošanai nepieciešamās programmatūras instalēšanu un konfigurēšanu,
darbības pārbaudi pēc uzstādīšanas, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas Preces
darbības nodrošināšanai.
Pēc Preces piegādes un uzstādīšanas, Piegādātājs nodrošina Pasūtītāja pārstāvju
apmācības Preces lietošanā (apmācību laiku saskaņojot ar Līguma 10.4.1.punktā
norādīto kontaktpersonu) un pēc tās Piegādātāja un Pasūtītāja pārstāvji sagatavo un
paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par attiecīgo Preci. Gadījumā, ja Pasūtītājs
Precei konstatē bojājumus vai trūkumus, tas neparaksta nodošanas-pieņemšanas aktu
un informē Piegādātāju par trūkumiem. Piegādātājam 5 (piecu) darbdienu laikā no
informācijas saņemšanas dienas ir jānovērš attiecīgie Preces vai darbinieku apmācības
procesa laikā konstatētie trūkumi.
Pretenzijas par Piegādātāja piegādāto Preci Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt, iesniedzot
Piegādājam rakstveida paziņojumu 5 (piecu) darbdienu laikā no neatbilstības
konstatēšanas dienas. Šis punkts neskar Preču garantijas nosacījumus.
4. Preces kvalitāte un garantijas noteikumi
Preces garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Preces nodošanas-pieņemšanas
akta parakstīšanas dienas, kurā visus Preces defektus, kas nav radušies Pasūtītāja
vainas dēļ, un Preces ražotāja risinājuma atjauninājumus, Piegādātājs uzstāda un
novērš bez maksas, vienojoties ar Pasūtītāju par defektu novēršanas un atjauninājumu
uzstādīšanas termiņiem.
Piegādātājs Preces garantijas perioda laikā bez papildu samaksas nodrošina Preces
plānotās apkopes un pilnu garantijas nosacījumu izpildi.
Ja Pasūtītājs pēc Preces piegādes vai tās lietošanas laikā atklāj, ka Prece ir
nekvalitatīva, vai neatbilst Līguma 1.pielikumā norādītajam Tehniskajam
piedāvājumam, Pasūtītājs elektroniski uz Līguma 10.4.2.punktā norādīto e-pasta adresi
informē Piegādātāju, norādot Precei konstatēto defektu vai problēmu.
Ja garantijas laikā tiek konstatēti Preces bojājumi, kas nav izraisīti Pasūtītāja vainas
dēļ (piemēram, fiziska bojājuma dēļ), Piegādātājs nodrošina Preces garantijas remontu
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4.5.

5.1.
5.2.
5.3.

vai tās nomaiņu bez papildu samaksas.
Ja Precei konstatētais garantijas defekts ir tāds, kuram nav iespējams veikt garantijas
remontu, par to tiek sastādīts Preces defekta akts un Piegādātājs 30 (trīsdesmit) darba
dienu laikā piegādā Pasūtītājam jaunu, kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu
Preci.
5. Īpašuma tiesības uz piegādāto Preci
Īpašuma tiesības uz piegādāto Preci no Piegādātāja uz Pasūtītāju pāriet ar brīdi, kad
Piegādātājs ir Līgumā noteiktā kārtībā saņēmis paredzēto samaksu par Preci.
Preces nejauša zuduma risks pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju ar brīdi, kad Prece,
parakstot Preču pieņemšanas – nodošanas aktu, ir nodota Pasūtītājam.
Pasūtītājam nav tiesību jebkādā citādā veidā apgrūtināt vai atsavināt Piegādātāja
piegādāto Preci līdz tās pilnīgai apmaksai, izņemot tās izmantošanu saimnieciskās
darbības nodrošināšanai. Jebkurā līguma darbības izbeigšanas gadījumā, kas nav
saistīts ar Piegādātāja līgumsaistību pārkāpumu, Pasūtītājam jāveic apmaksa par
saņemto un uzstādīto Preci pilnā apmērā vai jāatgriež Piegādātājam atbilstošas
kvalitātes Prece.

6. Pušu saistības un atbildība
6.1.
Pasūtītāja saistības un atbildība:
6.1.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
6.1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
6.1.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Piegādātāja piegādātās Preces pieņemšanu Līgumā
noteiktajā kārtībā.
6.1.4. Ja piegādātā Prece neatbilst Līguma 1.pielikumā norādītajām kvalitātes prasībām,
Pasūtītājam ir tiesības prasīt tās nomaiņu 10 (desmit) darba dienu laikā no Preces
uzstādīšanas brīža.
6.1.5.
Izņēmuma gadījumos, ja Pasūtītājam radušies objektīvi iemesli Preces
piegādes vietas vai apjoma maiņai, Pasūtītājam ir tiesības, iepriekš par to vienojoties
ar Piegādātāju, mainīt plānoto Preces apjomu vai piegādes un uzstādīšanas vietas
adresi, ja tas neietekmē Piegādātāja piedāvāto Preces cenu.
6.1.6.
Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci vai tās licenci Līguma 2.10.punktā
norādītajā termiņā, Piegādātājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas samaksāt Piegādātājam
līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās
summas par katru nokavēto maksājuma dienu.
6.2.
Piegādātāja saistības un atbildība:
6.2.1.
Piegādātājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
6.2.2.
Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi un uzstādīšanu Līgumā noteiktajā
kārtībā;
6.2.3.
Piegādātājs visā Līguma darbības laikā nodrošina Pasūtītāja pārstāvju
apmācības Preces lietošanā Līgumā noteiktajos termiņos;
6.2.4.
Piegādātājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam
sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams;
6.2.5.
Ja Piegādātājs nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā termiņā Pasūtītājam ir
tiesības prasīt un Piegādātājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa
procenta) apmērā no savlaicīgi nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto
piegādes dienu. Minētā līgumsoda summu Pasūtītājs var ieturēt, veicot daļēju
Piegādātāja izrakstītās Preču pavadzīmes – rēķina apmaksu.
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6.2.6.
6.3.
6.4.
6.5.

7.1.
7.2.

8.1.
8.2.

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

Ja Piegādātājs neievēro Līguma 3.6.punktā noteikto trūkumu novēršanas
termiņu, par katru nokavēto trūkumu novēršanas dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam
nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no Līgumcenas.
Līguma 6.1.6. un 6.2.5.punktā minētā Līgumsoda summa nevar būt lielāka par 10
% (desmit procentiem) no kopējās līgumcenas (Līguma 2.1.punkts).
Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību
pilnīgas izpildes.
Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par
periodu, kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes
termiņa un ietver dienu, kurā saistības ir izpildītas.
7. 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.
8.
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.
Par Līguma saistību neizpildi Puses ir atbildīgas atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.
Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai saistību
izpildei, bet ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) mēnešus.
Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām,
10 (desmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs
vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas kavē Līguma 2.9.punktā noteiktos maksājumu
termiņus.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām,
30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Piegādātāju un norādot Līguma
izbeigšanas objektīvos iemeslus.
Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām abām Pusēm par to
savstarpēji vienojoties. Šādā gadījumā vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu
Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.

10.
Citi noteikumi
Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir
noformēti rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji.
10.2.
Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai
personai, bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
10.3.
Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē
pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.
10.4.
Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
10.4.1. No Pasūtītāja puses:
10.1.
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Vārds, uzvārds: Egils Lapiņš
Tālrunis: 67337046
Fakss: 67709176
E-pasts: egils.lapins@nmpd.gov.lv
10.4.2. No Piegādātāja puses:
Vārds, uzvārds: Edgars Mariņins-Bergmanis
Tālrunis: 67408956
Fakss: 67408969
E-pasts: edgars.marinins@bap.lv
Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz Pušu juridisko adresi (Līguma 11. punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi.
10.5.
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.
10.6.
Līgums ar pielikumiem ir sagatavots latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām 2
(divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie
Piegādātāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
11.Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests
Reģ. Nr. LV 90009029104
Adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV – 1013
Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta Nr: LV86TREL2290649007000
Tālr.: 67337000, fakss: 67709176

Piegādātājs:
SIA “Baltic Auto Parts”

________________________________
Direktore
Liene Cipule

__________________________________
Valdes Priekšsēdētājs
Andris Priedītis

Reģ. Nr. LV 40003385421
Adrese: Vandzenes iela 3, Rīga, LV–1046
AS “Swedbank”, kods: HABALV22
Konta Nr: LV74HABA0001408034887
Tālr.: 67408960, fakss: 67408969
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