Pasūtītāja Līguma reģ. Nr._________
Piegādātāja Līguma reģ. Nr._________

LĪGUMS
Specializētās medicīnas centra operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana
“Perinatālās aprūpes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa iegāde”
Rīgā,

2019. gada __._____________

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 “Moller Auto Latvia”, tās pilnvarotās personas Andra Griķa personā, kurš
rīkojas saskaņā ar 2019.gada 14.janvāra pilnvaru, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,
turpmāk abi kopā – Puses un katra atsevišķi - Puse, saskaņā ar atklātā konkursa „Specializētās
medicīnas centra operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana”
(identifikācijas Nr. NMPD 2018/64), turpmāk – Konkurss, rezultātiem noslēdz šādu līgumu,
turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs atbilstoši Konkursa rezultātiem pārdod un piegādā Pasūtītājam, bet Pasūtītājs
pērk un pieņem īpašumā 1 (vienu) jaunu aprīkotu automašīnu – perinatālās aprūpes
operatīvo medicīnisko transportlīdzekli, turpmāk – Prece, saskaņā ar Līguma
noteikumiem, pielikumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
1.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci, kas ir reģistrēta Latvijas Republikā atbilstoši
normatīvo aktu prasībām uz Pasūtītāja vārda, kurai ir piešķirtas valsts reģistrācijas
numura zīmes, kā arī kurai ir noformēta vismaz 3 (trīs) mēnešus derīga sauszemes
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līgumcena ir EUR 148 470,74 (viens simts četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti
septiņdesmit euro, 74 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN.
2.2. PVN 21% (divdesmit viens procents) EUR 31 178,86 (trīsdesmit viens tūkstotis viens
simts septiņdesmit astoņi euro, 86 centi), kopējā līgumsumma ar PVN ir EUR 179 649,60
(viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi euro, 60 centi),
turpmāk – Līguma summa.
2.3. Kopējā līgumcenā (Līguma 2.1.punkts) iekļauta:
2.3.1. līgumcena Preces iegādei EUR123 725,62 (viens simts divdesmit trīs tūkstoši
septiņi simti divdesmit pieci euro, 62 centi);
2.3.2. līgumcena 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 2.3.1. punktā noteiktās
kopējās Līgumcenas Preces iegādei, t.i., EUR 24 745,12 (divdesmit četri tūkstoši
septiņi simti četrdesmit pieci euro, 12 centi), kas tiks izmantota, lai nodrošinātu
Preces garantijas saglabāšanu, veicot maksājumus par Garantijas termiņā
nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu un servisa pakalpojumiem, tostarp Preces
apkopēm un remontiem.
2.4. Līguma summā ir iekļautas visas tiešās un netiešās izmaksas, kas saistītas ar Preces
piegādi un nodošanu, tai skaitā izmaksas Preces aprīkošanai, reģistrācijai, nodokļiem,
nodevām, OCTA polisei un garantijai, kā arī Preces apkopes un remonta izdevumi
Garantijas termiņā, abus riteņu komplektus un apmācības, u.c. tieši un netieši ar Līguma
izpildi saistītie izdevumi.
2.5. Līguma summu Pasūtītājs maksā Piegādātājam šādā kārtībā:

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

2.5.1. Līguma 2.3.1.punktā norādīto līgumcenu maksā kā pēcapmaksu pēc Līguma
3.13.punktā minētā Akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja izrakstītas Preču
pavadzīmes saņemšanas, atbilstoši Preces piegādes apjomam.
2.5.2. Līguma 2.3.2.punktā noteikto līgumcenu maksā kā pēcapmaksu, atbilstoši
pakalpojuma un preces (rezerves daļu) faktiski saņemtajam apjomam, ņemot vērā
vienas vienības cenu un Piegādātāja un Pasūtītāja abpusēji parakstītā rēķina
summu.
Pasūtītājs samaksu veic 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc Akta abpusējas parakstīšanas
un/vai rēķina vai Preču pavadzīmes saņemšanas un abpusējas parakstīšanas, veicot
samaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Piegādātāja Līguma 13.punktā norādīto
kontu kredītiestādē. Par samaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis
pārskaitījumu uz Piegādātāja kontu.
PVN aprēķina atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo
normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, PVN likmi piemēro saskaņā ar Prece piegādes un
Garantijas termiņa uzturēšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot
atsevišķus grozījumus Līgumā.
Piegādātājs rēķinā vai Pavadzīmē norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru, pretējā
gadījumā Pasūtītājs var aizkavēt rēķina savlaicīgu samaksu, nesedzot Piegādātājam
zaudējumus, kas var rasties šāda nokavējuma rezultātā. Rēķins saskaņā ar šo Līgumu var
tikt izrakstīts tikai par Līguma priekšmeta izpildi Līguma ietvaros.
Piegādātājs nosūta Pasūtītājam rēķinu elektroniski uz e-pastu nmpd@nmpd.gov.lv. Puses
piekrīt elektroniski sagatavotam rēķinam bez paraksta un akceptē šādi nosūtītus rēķinus
par attaisnojamiem.
3. Preces saskaņošanas un piegādes kārtība
Piegādātājs ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz
Pasūtītājam Preces ražotāja (vairumtirgotāja) apstiprinātu Piegādātāja pasūtījumu. Pēc
attiecīgās informācijas saņemšanas no Preces ražotāja (vairumtirgotāja), Piegādātājs
informē Līguma 6.5.punktā minēto Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu, nosūtot
tai uz e-pastu informāciju, par attiecīgās Preces šasijas numuru.
Piegādātājs pirms Preces aprīkošanas, saskaņo ar Līguma 6.5.punktā minēto Pasūtītāja par
Līguma izpildi atbildīgo personu e-pastā vai rakstiski aprīkošanas laikā
nomaināmās/uzstādāmās komplektējošās daļas, iekārtas un materiālus, to izvietojumu, kā
arī saskaņo Tehniskajā piedāvājumā norādītās saskaņojamās pozīcijas un Preces pārbūves
projektu.
Preces saskaņošanas kārtība:
Piegādātājs ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas
piegādā Pasūtītājam Preci saskaņošanai, par Preces saskaņošanas vietu un laiku vienojoties
ar par Līguma izpildi atbildīgo personu.
Preces saskaņošana notiek divos etapos:
3.4.1. pārbauda Preces atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;
3.4.2. aprobē Preci neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā (ne ilgāk par 30
kalendārajām dienām).
Preces saskaņošanu fiksē Protokolā, pārbauda Preces atbilstību Līguma noteikumiem,
Preces aprīkojuma, iekārtu un materiālu izvietojumu, iespējas ērti piekļūt un izmantot
aprīkojumu, Piegādātāja uzstādītā aprīkojuma funkcionalitāti un pielietošanas iespējas,
u.t.t.
Pēc Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas pieprasījuma, Precei var tikt veiktas
sekojošas pārbaudes Preces aprīkošanas vietā vai Preces aprobācijas laikā:
3.6.1. Preces balstiekārtas pārbaude pret vibrāciju un paātrinājumu radīto risku – pārbauda
Preces atbilstību Līguma noteikumiem un Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa
noteikumiem Nr.284 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret
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vibrācijas radīto risku darba vidē” un standartam LVS ISO 2631-1:2003/A1:2010
„Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Cilvēka ķermeņa vispārējās vibroeksponētības
izvērtēšana. 1.daļa: Vispārīgās prasības” vai analogam standartam. Preces pārbaudi
veic uz Eiropas Savienības kvalitātes standartiem atbilstošu ceļu posmiem, kas
ekspluatācijā nodoti ne vēlāk kā 2010.gada 30.jūnijā;
3.6.2. Preces klimata uzturēšanas prasību izpildes pārbaude – pārbauda Preces atbilstību
Līguma noteikumiem un standartam LVS EN 1789+A2:2015 „Medicīniskie
transportlīdzekļi un to aprīkojums. Neatliekamās palīdzības automobiļi” vai
analogam standartam;
3.6.3. Preces atbilstība Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.60
„Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to
struktūrvienībām” un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas vadlīnijām.
3.7. Prece tiek uzskatīta par saskaņotu, kad Puses abpusēji paraksta Protokolu bez
iebildumiem. Ja saskaņojot Preci Pasūtītājs konstatē Preces neatbilstību Līguma
noteikumiem vai neatbilstības, kas saistītas ar Preces izmantošanu neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanā, turpmāk – Preces Trūkumi, Pasūtītājs to fiksē
Protokolā un ir tiesīgs pieprasīt, lai Piegādātājs novērš konstatētos Preces Trūkumus par
saviem līdzekļiem.
3.8. Pēc Preces Trūkumu novēršanas Piegādātājs veic atkārtotu Preces saskaņošanu ar
Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā. Līguma noteikumi, kas uzliek Piegādātājam
pienākumu novērst Preces Trūkumus un atkārtoti saskaņot ar Pasūtītāju Preces Līgumā
noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Preces piegādes un saskaņošanas termiņa
(Līguma 3.3. un 3.4.punkts) pagarināšanai un līgumsoda nepiemērošanai.
Preces piegādes kārtība:
3.9. Preces piegāde tiek veikta 6 (sešu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas
dienas.
3.10. Piegādātājs piegādā Preci Pasūtītājam Rīgā, Brīvības gatvē 403b, darba dienās no
plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, iepriekš Piegādātājs informē Pasūtītāja par Līguma izpildi
atbildīgo personu telefoniski un rakstiski uz e-pastu par gatavību nodot Preci, norādot
piegādājamo Preču šasijas numurus.
3.11. Pēc Piegādātāja paziņojuma par gatavību nodot Preci, Puses vienojas par laiku, kad notiks
Preces nodošana Pasūtītājam, kas nav ilgāks par 10 (desmit) dienām no paziņojuma par
gatavību nodot Preci saņemšanas dienas.
3.12. Preci piegādā atbilstoši Preces saskaņojumam (Līguma 3.3.-3.8.punkts) ar ražotāja
noteikto atslēgu skaitu, aprīkotu atbilstoši Līgumā norādītajām prasībām, reģistrētu
Latvijā, ar spēkā esošu sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas polisi, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kurā Pasūtītājs
norādīts kā Preces īpašnieks, kā arī Preces lietošanas dokumentāciju, kas ietver arī Preces
ražotāja prasības attiecībā uz Preces tehnisko apkopi, darbību un lietošanu, t.sk. garantijas
nosacījumus (lietošanas instrukcijas, reģistrācijas dokumentāciju, garantijas
dokumentāciju u.c.) latviešu valodā un, kurā norādīts Preces saņemšanas datums, kas
sakrīt ar Preces pieņemšanas - nodošanas aktā norādīto Preces saņemšanas datumu.
3.13. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam nodod Preci
un Pušu par Līguma izpildi atbildīgās personas paraksta attiecīgu Preces pieņemšanas nodošanas aktu, turpmāk – Akts, un Preču pavadzīmi, kas kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Piegādātājs Preces nodošanas dienā iesniedz Pasūtītājam Aktu
2 (divos) eksemplāros, kurā norāda Preces marku, modeli, valsts reģistrācijas numuru,
šasijas numuru un atzīmi par Preces atbilstību Līguma noteikumiem, kā arī Līguma
numuru.
3.14. Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci, konstatē Preces neatbilstību Līguma noteikumiem vai
saskaņotajai Preces versijai (Līguma 3.3.-3.8.punkts), turpmāk – Defekti, Piegādātājs
novērš konstatētos Defektus par saviem līdzekļiem.
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3.15. Ja iestājas Līguma 3.14.punktā noteiktais gadījums, Pasūtītājs Preci nepieņem un
neparaksta Aktu un Pavadzīmi, bet sastāda Defekta aktu, kurā Pasūtītājs norāda atklātos
Defektus. Piegādātājam par saviem līdzekļiem tie jānovērš ne vēlāk kā 10 (desmit) darba
dienu laikā vai citā abpusēji saskaņotā laikā.
3.16. Defekta aktu paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par šī Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
3.17. Pēc Defektu novēršanas Piegādātājs veic atkārtotu Preces nodošanu Pasūtītājam Līgumā
noteiktajā kārtībā. Ja norādītie defekti nav novērsti vai tiek konstatēti jauni defekti.
Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Preces pieņemšanas un pieprasīt Piegādātājam veikt
Preces apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes jaunu Preci.
3.18. Līguma noteikumi, kas uzliek Piegādātājam pienākumu novērst Precei konstatētos
Defektus un atkārtoti nodot Preci Pasūtītājam Līgumā noteiktajos termiņos, nav
uzskatāmi par pamatu Preces Piegādes termiņa (Līguma 3.9.punkts) pagarināšanai un
līgumsoda nepiemērošanai.
3.19. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai
bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4. Preces apkopes un garantijas nosacījumi
Piegādātājs nodrošina Preces garantijas remontus un tehniskās apkopes, saskaņā ar
Līguma 4.pielikumā noteikto kārtību, kādā veic operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu
tehniskās apkopes, diagnostiku, garantijas remontus un citus remontus, vismaz Līguma
2.pielikumā minētajā apmērā, saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteiktajām servisa
pakalpojumu izmaksām. Piegādātājs nodrošina Līguma pielikumos noteikto tehnisko
apkopju un garantijas remontu veikšanu visās Līguma 1.pielikumā noteiktajās servisa
pakalpojumu sniegšanas vietās. Nepieciešamības gadījumā Piegādātājs nodrošina arī cita
veida remontu veikšanu Precei saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteiktajām servisa
pakalpojumu izmaksām.
Piegādātājs nodrošina:
4.2.1. Preces pieņemšanu servisā 24 stundu laikā pēc to pieteikšanas;
4.2.2. reglamentēto tehnisko apkopju un neplānotu vienkāršu remontu (t.sk. garantijas
remontu) veikšanu ne ilgāk kā 48 stundu laikā pēc nodošanas servisā;
4.2.3. sarežģītu remontu (t.sk. garantijas remontu) veikšanu 120 stundu laikā pēc nodošanas
servisā, ja nepieciešams, veicot agregātu vai komplektējošo daļu nomaiņu, izņemot ceļu
satiksmes negadījumu un apdrošināšanas gadījumu seku novēršanu, kā arī virsbūves
remontdarbu veikšanu.
Pretendents Preces garantijas periodā nodrošina 24 stundu tehnisko palīdzību uz ceļa, tai skaitā,
nepieciešamības gadījumā, evakuāciju līdz remonta veikšanas vietai.
Piegādātājs nodrošina Preces pieņemšanu tuvākajā servisa pakalpojumu sniegšanas vietā,
nepieciešamības gadījumā nodrošinot transportlīdzekļu transportēšanu, vai remonta
speciālistu piesaisti, ja attiecīgajā servisa pakalpojumu sniegšanas vietā nav iespējams
veikt pilna apjoma remontu vai apkopi. Pēc remonta veikšanas Piegādātājs nodrošina
Preces saņemšanu tajā pašā remonta veikšanas vietā, kurā Prece ir nodota. Minēto darbību
nodrošināšana nedrīkst aizkavēt Līguma 4.2.apakšpunktā iekļauto prasību izpildi.
Garantijas remonta saskaņošanai nepieciešamās garantijas prasību atbilstības ekspertīzes, ar to
saistītās procedūras un dokumentācijas sakārtošana nedrīkst aizkavēt Līguma 4.2.punktā minēto
prasību izpildi.
Preces garantijas periods ir 2 (divi) gadi bez nobraukuma ierobežojuma (attiecas gan uz
Preci, gan tajā uzstādīto aprīkojumu) no Akta abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar
Preces ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem.
Preces garantija virsbūves pretkorozijas aizsardzībai pret caurrūsēšanu (ņemot vērā Latvijas
klimatiskos apstākļus un ceļu kvalitāti) ir 7 (septiņi) gadi no Akta abpusējas parakstīšanas
dienas Pasūtītāja īpašumā.
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4.8. Preces garantija Preces krāsojumam ir 5 (pieci) gadi no Akta abpusējas parakstīšanas dienas,
turpmāk Līguma 4.6., 4.7. un 4.8.punktā noteiktie termiņi – Garantijas termiņš.
4.9. Pasūtītājam ir tiesības Garantijas termiņā pieteikt Piegādātājam pretenzijas par Preces
kvalitāti, bojājumiem un apslēptiem defektiem, turpmāk – garantijas defektiem, kurus
nebija iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, turpmāk - Pretenzija.
4.10. Garantijas termiņā konstatētie garantijas defekti, ja tie nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ
un Preces ekspluatācija un uzglabāšana veikta atbilstoši Preces dokumentācijai, kas
nodota Pasūtītājam Akta parakstīšanas dienā, kā arī nav iestājies apdrošināšanas
gadījums, Piegādātājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
4.11. Gadījumā, ja Pretenzijā norādītos defektus nav iespējams novērst, tad Piegādātājs par
saviem līdzekļiem veic Preces komplektācijā esošā aprīkojuma nomaiņu pret Līguma un
tā 1.pielikuma prasībām atbilstošu jaunu Preces komplektācijā esošo aprīkojumu 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad beidzies šajā Līguma punktā
noteiktais termiņš, kas paredzēts Preces defektu novēršanai vai citā abpusēji saskaņotā
termiņā.
4.12. Tiesības pieprasīt trūkumu un defektu novēršanu saskaņā ar šajā nodaļā paredzēto
garantiju izbeidzas ar 4.6., 4.7. un 4.8.punktā noteiktā garantijas termiņa notecēšanu.
Attiecībā uz trūkumiem, par kuriem Pasūtītājs ir informējis Piegādātāju pirms Garantijas
termiņa notecēšanas, bet kuri nav tikuši novērsti pirms šāda termiņa notecēšanas,
garantija darbosies līdz brīdim, kamēr attiecīgie trūkumi ir novērsti.
4.13. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas veikt bojātās Preces remontu Piegādātāja
norādītajās servisa pakalpojuma sniegšanas vietās: K.Ulmaņa gatve 86, Rīga, LV 1046.
4.14. Pasūtītāja uzdevumā Preci Piegādātājam apkopes, garantijas remonta vai cita remonta
pakalpojuma (turpmāk – servisa darbi) sniegšanai nogādā un nodod Pasūtītāja darbinieks
vai pilnvarotā persona.
4.15. Ja Preces servisa darbu sniegšanas laikā Piegādātājs konstatē papildus defektus, tie tiek
novērsti tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāja pilnvaroto personu, izņemot garantijas
remonta gadījumus un ceļu satiksmes drošību ietekmējošus bojājumus vai defektus, kurus
Piegādātājs novērš bez saskaņojuma ar Pasūtītāju.
4.16. Preces servisa darbu pakalpojumi tiek sniegti izmantojot kvalitatīvas rezerves daļas,
materiālus un kvalificētu darbaspēku.
4.17. Preces servisa darbu pakalpojumu saņemot, Piegādātāja un Pasūtītāja pārstāvji paraksta
pieņemšanas – nodošanas aktu (rēķins-pavadzīme).
4.18. Pretenzijas par Piegādātāja sniegtā Preces servisa darbu pakalpojumu neatbilstību
Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt, iesniedzot Piegādātājam elektronisku paziņojumu 5 (piecu)
darba dienu laikā no brīža, kad tiek konstatēta neatbilstība.
4.19. Līguma darbības laikā, ņemot vērā saimnieciskās vajadzības, Pasūtītājs no Piegādātāja
var iegādāties Preces rezerves daļas un ekspluatācijas materiālus, norādot Piegādātājam
nepieciešamo rezerves daļu vai ekspluatācijas materiālu veidu (nosaukumu, modeli vai
tml.) un to daudzumu.
4.20. Pasūtītājam ir tiesības saņemt Piegādātāja autorizēto servisu pakalpojumus par konkursā
piedāvātajām cenām visos Piegādātāja servisos Latvijas teritorijā.
5. Piegādātāja tiesības un pienākumi
5.1. Piegādātājs apliecina, ka:
5.1.1. ir tiesīgs slēgt šo Līgumu, pārzina tā saturu un uzņemto saistību apjomu un piegādās
Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā un Eiropas Savienības spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām atbilstošu Preci;
5.1.2. Līguma saistību izpilde netiks kavēta vai apgrūtināta, kam par pamatu varētu būt
Piegādātāja saistības ar trešajām personām;
5.1.3. ievēros Pasūtītāja norādījumus Līguma izpildes laikā;
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5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.1.4. Prece atbilst spēkā esošiem standartiem, kā arī citām Pasūtītāja izvirzītajām Preces
kvalitātes prasībām;
5.1.5. līdz Akta abpusējai parakstīšanas dienai uzņemas visu risku par Preci, tostarp visu
risku par nejaušu Preces bojāeju;
5.1.6. savlaicīgi un kvalitatīvi tiks veikti Preces garantijas remonti un tehniskās apkopes.
Piegādātājs ir atbildīgs par savu Līgumā noteikto saistību pilnīgu un savlaicīgu izpildi.
Piegādātājam ir pienākums:
5.3.1. ar saviem spēkiem un līdzekļiem Līgumā vai Pasūtītāja norādītajā termiņā novērst
konstatētos Preces saskaņošanas laikā konstatētos (Līguma 3.3.-3.8.punkts)
Trūkumus, Preces Defektus vai nomainīt Preci ar citu Preci, kas atbilst Līguma
1.pielikumam, ja konstatētos Trūkumus, apkopes darbu defektus vai Preces
garantijas defektus nav iespējams novērst;
5.3.2. 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;
5.3.3. Akta abpusējas parakstīšanas brīdī nodot Pasūtītājam visu ar Preci saistīto
dokumentāciju;
5.3.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties sniegt informāciju par Preces piegādi.
Piegādātājs garantē, ka Prece nav nevienam citam atsavināta, nav ieķīlāta, nav apgrūtināta
ar parādiem un saistībām un par to nav tiesas strīdu.
Gadījumos, kad Precei ir radušies bojājumi, kuru novēršanas izdevumus sedz
apdrošinātājs saskaņā ar brīvprātīgo sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanu
(KASKO), un apdrošinātājs pēc Preces kopējās garantijas termiņa beigām nepiekrīt
bojājumu novēršanai pie Piegādātāja norādītajiem servisa pakalpojumu sniedzējiem,
Piegādātājs nodrošina Pasūtītājam nepieciešamo informāciju un rezerves daļas defektu
novēršanai saskaņā ar Pretendenta norādītajām tehnoloģijām.
Piegādātāja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir: Daniela Stīpniece, Komerctransporta
tirdzniecības nodaļas vadītāja, mob.tel. +37120276508, daniela.stipniece@moller.lv.

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
6.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un pilnīgu izpildi.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam informāciju par Preces piegādi, kā arī par
Līguma izpildes gaitu un to kavējošiem faktoriem.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci, kurai ir konstatēti Preces Defekti un pieprasīt
Preces Defektu novēršanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un Preces ražotāja standartiem.
6.4. Pasūtītājs apņemas:
6.4.1. izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām, ievērojot noteiktos
reglamentēto apkopju termiņus un darbus;
6.4.2. ievērot reglamentēto apkopju intervālus saskaņā ar Piegādātāja iesniegto sarakstu
vai saskaņā ar informāciju no Precē uzstādītās apkopju termiņu uzskaites sistēmas;
6.4.3. sagatavot pilnvaru Piegādātājam par tiesībām piereģistrēt piegādātās Preces uz
Pasūtītāja vārda un Pasūtītāja īpašumā Ceļu satiksmes drošības direkcijā;
6.4.4. organizēt operatīvā transportlīdzekļa statusa piešķiršanu aprīkotajai un piegādātajai
Precei, atbilstoši Piegādātāja norādītajam Preces šasijas numuram.
6.5. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Transporta nodrošinājuma
departamenta
vadītājs
Egils
Lapiņš,
tālrunis:
67337046;
e-pasts:
egils.lapins@nmpd.gov.lv.
6.6. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā saskaņot
Preču piegādes laiku, parakstīt Protokolu, Aktu, defekta aktu, Pretenzijas, norādīt uz
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Trūkumiem, garantijas defektiem, pieprasīt no Piegādātāja informāciju par Līguma
izpildes gaitu, kā arī risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.
7. Pušu saistības un atbildība.
7.1. 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.
7.2. Līgumā noteikto saistību nesavlaicīgas vai nolaidīgas izpildes gadījumā, izņemot Līguma
4.2.punktā un 7.3.punktā minētos gadījumus, Piegādātājs 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01%
(nulle komats nulle viens procents) apmērā:
7.2.1. gadījumos, kad tiek kavēti Preces piegādes termiņi – no nepiegādātās preces
kopējās summas (EUR bez PVN) par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no Līguma summas;
7.2.2. citos gadījumos, kas saistīti ar līgumā noteikto saistību neizpildi – no Līguma
kopējās summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no Līguma summas.
7.3. Par Līguma 4.2.punktā noteikto prasību pārkāpšanu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam
Līgumsodu 24,25 EUR (bez PVN) apmērā par katru kavēto stundu virs noteiktā stundu
limita.
7.4. Maksājumu nesavlaicīgas apmaksas gadījumā, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc Piegādātāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1%
(nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātā rēķina vai Pavadzīmes summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātā rēķina vai
Pavadzīmes summas.
7.5. Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā.
7.6. Līgumsoda atlīdzināšana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
7.7. Ja Piegādātājs neveic līgumsoda samaksu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības
ieturēt, saskaņā ar Līguma noteikumiem aprēķināto, līgumsodu no Piegādātājam
maksājamās Līguma summas, par to paziņojot Piegādātājam rakstiski 5 (piecu) darba
dienu laikā, skaitot no ieturējuma veikšanas dienas.
7.8. Ja Piegādātājs Garantijas termiņā nenovērš Pretenzijā norādītos Preces garantijas
defektus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības par saviem līdzekļiem novērst
Preces garantijas defektus un piedzīt no Piegādātāja Preces defektu novēršanas izmaksas
un tā rezultātā radītos zaudējumus.
8. Līguma termiņš un tā darbības izbeigšana
8.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā 5 (piecus) gadus vai līdz brīdim,
kad maksājumi par piegādāto Preci un saņemtajiem pakalpojumiem sasniedz Līguma
summu, atkarībā no tā, kurš no šiem nosacījumiem iestājās pirmais, izņemot gadījumu,
kad Līgums zaudē spēku vai tiek izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem. Preces
garantijas saistības ir spēkā līdz pilnīgai garantijas saistību izpildei.
8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos, kā arī Pusēm abpusēji vienojoties.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Piegādātāju vismaz
10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja:
8.3.1. Piegādātājs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 3.1.punktā norādītajā termiņā Preces
ražotāja (vairumtirgotāja) apstiprinātu Piegādātāja pasūtījumu;
8.3.2. Piegādātāja piegādātajam Precei saskaņošanas procesā (Līguma 3.3.-3.8.punkts)
tiek konstatēti būtiski Preces Trūkumi, kurus Piegādātājs nenovērš noteiktajā
termiņā un nokavējums sasniedz ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas;
8.3.3. Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Preces Piegādes termiņu un Piegādātāja
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nokavējums ir sasniedzis ne mazāk kā 10 (desmit) dienas;
8.3.4. Piegādātājs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības, un ja Piegādātājs šādu
neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja paziņojuma
saņemšanas;
8.3.5. ja ir notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
8.3.6. ja pret Piegādātāju ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā
darbība ir apturēta;
8.3.7. Piegādātājam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedz 10% (desmit procentus) no
Līguma 2.1. apakšpunktā norādītās līgumcenas bez PVN;
8.3.8. iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajiem
gadījumiem.
8.3.9. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.4. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Pasūtītāju vismaz
10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neapmaksā rēķinu par Preces piegādi
Līgumā noteiktajos termiņos un nokavējums ir sasniedzis ne mazāk kā 45 (četrdesmit
piecas) dienas.
8.5. Līguma 8.3. un 8.4.punkta gadījumā, Pusei, kura atkāpjas no Līguma, nav jāatlīdzina otrai
Pusei zaudējumus, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa.
9. Nepārvarama vara
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
9.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta
rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās.
9.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses 5 (piecu) darba dienu laikā
vienojas par Līgumā noteikto saistību izpildes nosacījumu grozīšanu.
10. Strīdu izšķiršana
10.1. Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek
panākta, strīda izskatīšana tiek nodota tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
10.2. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu
laikā, skaitot no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas.
11. Nobeiguma noteikumi
11.1. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie nav pretrunā Publisko iepirkumu likuma
61. panta regulējumam, noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Līguma grozījumi ar
to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.2. Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciāla rakstura informāciju, kas,
izpildot šī Līguma noteikumus, ir nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz
vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad Pusei normatīvajos aktos
uzlikts pienākums sniegt pieprasīto informāciju. Noteikums ir saistošs Pusēm arī pēc
saistību pilnīgas izpildes.
11.3. 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. Pa pastu nosūtītās vēstules tiks uzskatītas
par saņemtām ceturtajā dienā pēc to nodošanas pastā.
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11.4. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no
Līgumā noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.
11.5. Ar šo Līgumu uzņemtās Pušu tiesības un pienākumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību
pārņēmējiem.
11.6. 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.
11.7. Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka tām ir pilnvaras noslēgt šo Līgumu.
11.8. 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.
11.9. 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.
11.10. Līgums ar tā pielikumiem sagatavots uz 65 (sešdesmit piecām) lapām latviešu valodā
divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
12. Pušu rekvizīti un paraksti.
Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests
Reģ. Nr. 90009029104
Adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000

Piegādātājs:
SIA “Moller Auto Latvia”
Reģ. Nr. 40003055104
Adrese:S.Eizenšteina iela 10, Rīga,
LV1079
Banka: Nordea Bank Abp
Kods: NDEAFIHH
Konta Nr.: FI2618203000049650

Direktore _______________L.Cipule

Pilnvarotā persona___________A.Griķis
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1.pielikums
pie līguma Specializētās medicīnas centra operatīvo medicīnisko
transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana
Tehniskais piedāvājums
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2.pielikums
pie līguma Specializētās medicīnas centra operatīvo medicīnisko
transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana
Finanšu piedāvājums

11

3.pielikums
pie līguma Specializētās medicīnas centra operatīvo medicīnisko
transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana
Reglamentēto tehnisko apkopju intervālu un apkopju laikā veicamie darbi un izmaksas

4.pielikums
pie līguma Specializētās medicīnas centra operatīvo medicīnisko
transportlīdzekļu iegāde un aprīkošana
Kārtība, kādā veic operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu tehniskās apkopes,
diagnostiku, garantijas remontus un citus remontus (turpmāk - Kārtība)
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