Pasūtītāja Līguma reģ. Nr. ________
Piegādātāja Līguma reģ. Nr. ________
LĪGUMS
par medicīnisko un tehnisko gāzu piegādi
Rīgā,

2018.gada 1.novembrī

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk - Pasūtītājs, tā direktores
Lienes Cipules personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1480 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un
pamatojoties uz Veselības ministrijas 2017.gada 22.decembra rīkojumu Nr.13-04/434, no
vienas puses, un
SIA „AGA”, turpmāk - Piegādātājs, tās valdes locekļu Gunta Skrīveļa un Harija Tetera
personās, kuri rīkojas skaņā ar statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk Puses, saskaņā ar atklāta konkursa “Medicīnisko un tehnisko gāzu piegāde” (ID Nr. NMPD
2018/43), turpmāk - Konkurss rezultātiem un Piegādātāja Konkursam iesniegto piedāvājumu,
noslēdz sekojošo līgumu, turpmāk - Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Piegādātājs atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam, turpmāk - Līguma 1.pielikums,
Finanšu piedāvājumam, turpmāk - Līguma 2.pielikums, un Pasūtītāja pasūtījumam, piegādā
medicīnisko un/vai tehnisko gāzi, turpmāk – Prece un iznomā gāzu balonus, turpmāk –
Pakalpojums.
2. PRECES UN PAKALPOJUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā līgumcena ir līdz EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi)
bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN.
2.2. Kopējā līgumcena sastāv no:
2.2.1. līgumsumma par medicīniskā skābekļa, medicīniskā gaisa piegādi un balonu nomu ir līdz
EUR 146 000,00 (viens simts četrdesmit seši tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN;
2.2.2. līgumsumma par tehniskās gāzes piegādi, balonu nomu ir līdz EUR 4 000,00 EUR (četri
tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.
2.3. Medicīniskajam skābeklim PVN tiek piemērots 12% (divpadsmit procenti) apmērā,
tehniskajai gāzei un balonu nomai PVN tiek piemērots 21% (divdesmit viens procents)
apmērā.
2.4. Detalizētas Preces cenas ir norādītas Līguma 2.pielikumā.
2.5. Līguma 2.pielikumā norādītās Preču un Pakalpojuma cenas ir maksimālās pieļaujamās
cenas Līguma darbības laikā.
2.6. Preces un Pakalpojuma cenā ietilpst visi nodokļi (izņemot PVN), maksājumi, nodevas un
citi izdevumi, kas maksājami sakarā ar Līguma saistību izpildi, tai skaitā arī Preču
piegādes un Preču izkraušanas izdevumi.
2.7. PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo
normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Preču piegādes
un Pakalpojuma brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus
grozījumus Līgumā.
2.8. Izrakstot rēķinu, Piegādātājs tajā norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru, Preces
vai Pakalpojuma veidu, skaitu, Pasūtītāja struktūrvienību, datumu un cenu par katru Preci
vai Pakalpojumu.
2.9. Piegādātājs rēķinu par sniegto Pakalpojumu sagatavo elektroniski (derīgs bez paraksta)
un iesniedz Pasūtītājam 1 (vienu) reizi mēnesī, līdz 15.datumam.
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2.10. Piegādātājs rēķinu par piegādāto Preci sagatavo elektroniski (derīgs bez paraksta) un
iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Preces piegādes dienas,
nosūtot to uz e-pastu (Līguma 9.4.1.2.punkts).
2.11. Pasūtītājs samaksu par piegādāto Preci un Pakalpojumu veic ar pārskaitījumu uz
Piegādātāja norādīto bankas kontu (Līguma 10.punkts), 45 (četrdesmit piecu) kalendāro
dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas
2.12. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Piegādātāja norādītajā
bankas kontā.
2.13. Puses piekrīt elektroniski sagatavotam rēķinam un akceptē šādi nosūtītus rēķinus par
attaisnojamiem.
2.14. Iegādājamais Preces apjoms katrā daļā ir atkarīgs no Pasūtītāja saimnieciskajām
vajadzībām un Līguma darbības laikā plānotais Preces apjoms var mainīties un var
nesasniegt katras daļas maksimālo līgumsummu. Kopējās līgumcenas ietvaros, ņemot
vērā saimnieciskās vajadzības, Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt medicīnisko un tehnisko gāzu
plānotās līgumsummas.
3. PREČU UN PAKALPOJUMA PASŪTĪŠANAS UN PIEGĀDES KĀRTĪBA
3.1. Medicīnisko skābekļa balonu apmaiņu maiņas punktos ir tiesīgi veikt Pasūtītāja
darbinieki, nosaucot klienta numuru.
3.2. Preci un Pakalpojumu ir tiesīgas pasūtīt Pasūtītāja atbildīgās personas (Līguma
9.6.1.punkts).
3.3. Piegādātājam ir jānodrošina Preces piegāde un Pakalpojuma sniegšana:
3.3.1. medicīniskā skābekļa piegāde Rīgā jānodrošina ne vēlāk kā nākamajā darba dienā no
pasūtījuma saņemšanas brīža, pie nosacījuma, ja pasūtījums ir veikts līdz plkst.11:00;
3.3.2. medicīniskā skābekļa 15l tilpuma balonu piegāde Piegādātājam ir jānodrošina 2 (divu)
mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. Gadījumā, ja Prece netiks piegādāta 2
(divu) mēnešu termiņā, Piegādātājam tiks noteikts līgumsods 0,1% apmērā no kopējās
nepiegādāto balonu cenas par katru nokavēto dienu;
3.3.3. Medicīniskā skābekļa balonu piegāde un maiņa Piegādātājam jānodrošina Latvijas
teritorijā, saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādītajām adresēm.
3.4. Pārējās Preces piegāde un nomaiņa Piegādātājam jānodrošina atbilstoši Tehniskajā
piedāvājumā noteiktajām prasībām piegādes vietām un termiņiem.
3.5. Piegādātās Preces izkraušana un novietošana, Piegādātājam jānodrošina ar saviem
resursiem, neiesaistot Pasūtītāja personālu.
3.6. Medicīniskā skābekļa piegādi Piegādātājs nodrošina:
3.6.1. Rīgas reģionālajam centram (Rīgā) - Duntes ielā 8, Anniņmuižas bulvārī 89,
Grebenščikova ielā 1, Nīcgales ielā 7;
3.6.2. Rīgas reģionālajam centram (Kauguros) - Kapteiņa Zolta ielā 123;
3.6.3. Specializētās medicīnas centram (SMC) – Rīgā, Hipokrāta ielā 2.
4. PRECES UN PAKALPOJUMA KVALITĀTE UN GARANTIJA
4.1. Piegādātājs Pasūtītājam piegādā kvalitatīvu un Līguma 1.pielikumam atbilstošu Preci un
sniedz Līguma 1.pielikumam atbilstošu Pakalpojumu.
4.2. Piegādātājs garantē, ka Prece un sniegtais Pakalpojums atbilst Latvijas Republikā spēkā
esošajiem saistošajiem normatīvajiem aktiem.
4.3. Puses garantē savu mēraparātu atbilstību spēkā esošajiem vispārsaistošajiem
normatīvajiem aktiem.
5. LĪGUMA TERMIŅŠ
5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai,
ja attiecīgais nosacījums iestājas ātrāk – līdz brīdim, kad Pasūtītāja maksājumi par
saņemto Preci un Pakalpojumu sasniedz kopējo līgumcenu (Līguma 2.1.punkts).
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5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Piegādātāju vismaz
10 (desmit) dienas iepriekš, ja:
5.2.1. ir notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
5.2.2. pret Piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbība
ir apturēta.
5.3. 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.
5.4. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Pasūtītāju vismaz
10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.11.punktā noteikto Preces
apmaksas termiņu, un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis ne mazāk kā 20 (divdesmit)
dienas.
5.5. Līguma 5.2.punktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājam nav jāatlīdzina Pakalpojuma
sniedzējam zaudējumi, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par:
6.1.1. Līgumā noteikto pienākumu pienācīgu izpildi;
6.1.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci un Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajā
termiņā un kārtībā;
6.1.3. Pasūtītāja pienākums ir rūpēties par nomā esošajiem Preces baloniem, kas ir Piegādātāja
īpašums, kā par savu īpašumu. Nododot Preces balonus Piegādātājam, Pasūtītājam netiek
izmaksāta nekāda veida kompensācija par Preces atlikumu balonā. Piegādātājs ir tiesīgs
nepieņemt apmaiņai Pasūtītāja īpašumā esošos Preces balonus, ja tie neatbilst spēkā
esošajiem vispārsaistošajiem normatīvajiem aktiem.
6.1.4. ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci un Pakalpojumu Līguma 2.11.punktā norādītajā
termiņā, tad Piegādātājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit)
darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas samaksāt Piegādātājam līgumsodu 0,1%
(viena desmitā daļa procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru
nokavēto maksājuma dienu. Minētā līgumsoda summu Piegādātājs var iekļaut nākamajā
izrakstītajā rēķinā.
6.2. Piegādātājs ir atbildīgs par:
6.2.1. Līgumā noteikto pienākumu pienācīgu izpildi;
6.2.2. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā, informēt Pasūtītāju par visiem
Līguma izpildes laikā esošajiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, kas varētu aizkavēt ar
šo Līgumu uzņemto saistību izpildi;
6.2.3. ja Piegādātājs nenodrošina Preces piegādi un Pakalpojuma sniegšanu Līgumā noteiktajā
termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt un Piegādātājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba
dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena
desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgās Preces un Pakalpojuma pasūtījuma summas
par katru nokavēto dienu. Minētā līgumsoda summu Pasūtītājs var ieturēt, veicot daļēju
Piegādātāja izrakstītā rēķina apmaksu.
6.3. Līguma 6.1.4. un 6.2.3.punktā minētā ieturamā līgumsoda summa nevar būt lielāka par
10% (desmit procenti) no kopējās Preces un Pakalpojuma summas. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
6.4. 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.
6.5. 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.
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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. 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
8.1. 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.
8.2. Par Līguma saistību neizpildi Puses ir atbildīgas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai gadījumā, ja tie ir noformēti
rakstveidā un tos ir parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji.
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. Mainot juridisko adresi 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.
9.5. Pusēm visi ar šo Līgumu saistītie paziņojumi ir jānosūta uz Pušu juridisko adresi (Līguma
10.punkts) ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi. Ar informāciju par
kontaktpersonu maiņu Puses apmainās e-pastā.
9.6. Pušu kontaktpersonas šī Līguma izpildes laikā:
9.6.1. No Pasūtītāja puses:
9.6.1.1. Par Līguma izpildi kopumā:
9.6.1.1.1. Par medicīniskā skābekļa, medicīniskā gaisa piegādi un balonu nomu
Benita Kaprāle; 67337018; benita.kaprale@nmpd.gov.lv
9.6.1.1.2. Par tehniskās gāzes piegādi un balonu nomu
Egils Lapiņš; 67337046; egils.lapins@nmpd.gov.lv.
9.6.1.2. Pasūtītāja struktūrvienību atbildīgās personas, kas tiesīgas veikt Preces iegādi:
9.6.1.2.1. Vidzemes reģionālajā centrā:
Daina Ramane; 26366776; daina.ramane@nmpd.gov.lv
9.6.1.2.2. Latgales reģionālajā centrā:
Vladimirs Bistrovs; 25626006; vladimirs.bistrovs@nmpd.gov.lv
9.6.1.2.3. Kurzemes reģionālajā centrā:
Diāna Zaure; 25619610; diana.zaure@nmpd.gov.lv
9.6.1.2.4. Zemgales reģionālajā centrā:
Laura Šmite; 22041898; laura.smite@nmpd.gov.lv
9.6.1.2.5. Rīgas reģionālajā centrā:
Marina Fjodorova; 25449931; marina.fjodorova@nmpd.gov.lv
9.6.1.2.6. Specializētās medicīnas centrā:
Jānis Šķensbergs; 22000161; janis.skensbergs@nmpd.gov.lv
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9.6.1.2.7.
Tehnisko gāzu piegādes un balonu nomas gadījumā:
9.6.1.2.7.1.Uldis Baumanis; 29124411; uldis.baumanis@nmpd.gov.lv
9.6.1.2.7.2.Roberts Portnojs; 29192032; roberts.portnojs@nmpd.gov.lv
9.6.1.2.7.3.Ģirts Auniņš; 25426974; girts.aunins@nmpd.gov.lv
9.6.2. No Piegādātāja puses:
9.6.2.1.Par gāzes balonu pasūtīšanu: AGA SIA bezmaksas telefina numurs 80005005,
aga.ksc@lv.aga.com
9.6.2.2.Par jautājumiem saistībā ar līgumu: AGA SIA Pārdošanas inženieris Vadims
Medžidovs, mob.:27876360, e-pasts: vadims.medzidovs@lv.aga.com
9.7. Ar šī Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē starp Pusēm 2018.gada 19.septembrī noslēgtais
līgums par medicīniskās skābekļa piegādi (Pasūtītāja līguma Nr.1-14/2018/188,
Piegādātāja līguma Nr.HC-09/18).
9.8. 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.
9.9. Līgums ar pielikumiem sastādīts latviešu valodā uz 14 (četrpadsmit) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs:
Piegādātājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests SIA “AGA”
Reģ. Nr. 90009029104
Reģ. Nr. 40003068518
Adrese: Laktas iela 8,
Adrese:, Katrīnas iela 5, Rīga,
Rīga, LV – 1013
LV-1045
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Banka: SWEDBANK
Kods: TRELLV22
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
Konts: LV72HABA00011408051510
Direktore ______________ L.Cipule

Valdes loceklis ____________G.Skrīvelis
Valdes loceklis _____________H.Teteris
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1.pielikums
pie līguma par medicīnisko un tehnisko gāzu piegādi
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
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2.pielikums
pie līguma par medicīnisko un tehnisko gāzu piegādi
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
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