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Līgums Nr. 01-29/130 
 
Rīgā                                                                                       2014. gada 4. aprīlī 
 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, 
reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 
40003410729, Rīgā, Duntes iela 22,turpmāk saukta - PIRCĒJS, tās valdes priekšsēdētājas 
Anitas Vaivodes un valdes locekles Ineses Rantiņa personās, kuras darbojas pamatojoties uz 
Statūtiem, no vienas puses, turpmāk tekstā  - Pasūtītājs, un  
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Miedziņš”, reģ. nr. 40002024588, Ausekļa iela 12, 
Tukums, LV-3101, turpmāk - PĀRDEVĒJS, tās valdes locekles Ainas Sondores personā, 
kura rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI, pastāvot pilnīgai 
vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu 
likums" un iepirkuma procedūru „Aprūpes priekšmetu piegāde”, (identifikācijas Nr. VSIA 
TOS 2014/15MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - Līgums: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Līguma priekšmets ir aprūpes priekšmetu piegāde šādās iepirkuma priekšmeta daļās: 

1.1.1. III daļa – ergonomisks trīsplauktu ķirurģisko manipulāciju galdiņš; 
1.1.2. IV daļa - ergonomisks aprūpes manipulāciju galdiņš; 
1.1.3. V daļa - kontaminētās veļas/ aprūpes atkritumu statīvs. 

1.2. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJA vajadzībām PRECES atbilstoši 
Tehniskajam piedāvājumam (pielikums nr.2), Tehniskajām specifikācijām 
(pielikums nr.1) un Finanšu piedāvājumam (pielikums nr.3), kas ir līguma 
neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3. PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību fiksē preču pavadzīmē – rēķinā. 
1.4. PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās PRECES kvalitāti un sedz PIRCĒJAM visus 

pierādītos ar PRECES neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. 
1.5. PRECEI ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos 

nemainīga PRECES kvalitāte. 
 

2. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA 
2.1. Pasūtījumu veic Slimnīcas pilnvarotā persona, informējot PĀRDEVĒJU par 

nepieciešamo PRECES daudzumu pa telefonu vai elektroniski. 
 

3. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 
3.1. Kopējā Līguma summa ir EUR 8934.40 (astoņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri 

euro un četrdesmit euro centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma 
priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī 
normatīvajos aktos noteiktajam 

3.2. Preces cenas nevar tikt palielinātas visu līguma darbības laiku.  
3.3. PRECES cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas 

rodas PĀRDEVĒJAM saistībā ar PRECES ievešanu Latvijas Republikā un tās 
piegādi PIRCĒJAM. 

3.4. Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAM, saskaņā ar šo Līgumu, 
iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika 
iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAM netiek atlīdzināti. 

3.5. PIRCĒJS apmaksā PRECI, veicot pēcapmaksu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no 
PRECES piegādes brīža, pēc PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas. 

3.6. Par PRECES apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis 
naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma 
uzdevums.  
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4. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, VIETA UN NOSACĪJUMI 

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz līgumslēdzējpuses 
pilnībā izpildījušas savas saistības. 

4.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja PRECE par Līguma summu nav piegādāta. 
4.3. PĀRDEVĒJS piegādā PIRCĒJAMPRECI pēc vajadzības saskaņā ar pasūtījumu ne 

vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, ar savu transportu uz 
PIRCĒJA norādīto adresi: VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes 
ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus. 

4.4. PRECE uzskatāma nodota PIRCĒJAM no PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas 
dienas. PREČU pavadzīmi - rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA 
pilnvarotā persona.  

4.5. Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču 
atbilstību pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz 
rēķina par preču pieņemšanu. 

4.6. Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt PREČU pavadzīmes - rēķinu par 
saņemto PRECI, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma 
iemesliem 3 (trīs) darba dienu laikā no PREČU pavadzīmes - rēķina saņemšanas 
dienas. 

4.7. PIRCĒJA pretenzijas par PRECES daudzumu: 
4.7.1. ja, pieņemot PRECI, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida 

neatbilstību Līguma nosacījumiem un PREČU pavadzīmēm - 
rēķiniem,PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu 3 (trīs) darba dienu 
laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAM attiecīgu aktu; 

4.7.2. PĀRDEVĒJS3 (trīs) darba dienu laikā pēc PIRCĒJApretenzijas saņemšanas 
dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās PRECES ar jaunām PRECĒM uz sava 
rēķina. 

4.8. PIRCĒJApretenzijas par PRECES kvalitāti: 
4.8.1. Ja piegādātajām PRECĒM pielietošanas procesā tiks konstatēta 

nepiemērotība pielietošanas mērķim, vai arī PRECES lietošana izraisīs 
ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta 
veselībai un dzīvībai, kā arī tiks konstatēta iedarbības neefektivitāte, kas 
var nest būtiskus finansiālus zaudējumus PASŪTĪTĀJAM, tad PIRCĒJS 
var pārtraukt Līguma izpildi pēc savas iniciatīvas, par ko PIRCĒJS 
informē PĀRDEVĒJU 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš. 

4.8.2. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri 
saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas 
PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā. 

 
5. PRECES KVALITĀTE 

5.1. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt līgumā minēto PRECI jaunu un nelietotu, pienācīgā 
kvalitātē un atbilstošā iepakojumā. 

5.2. PĀRDEVĒJS garantē PREČU kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības laikā, 
ko noteicis Preču ražotājs. 

 
6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA NEPILDĪŠANU 

6.1. Līgums stājas spēkā no LĪDZĒJU parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību 
pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus. 

6.2. Par PRECES nesavlaicīgu piegādi tiek noteikta kavējuma nauda 0,5% apmērā no 
laikā nepiegādātās PRECES vērtības par katru nokavēto piegādes dienu. 

6.3. Par piegādātās PRECES nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikta kavējuma nauda 0,5% 
apmērā par katru maksājuma dienu. 

6.4. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līguma izpildes. 
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6.5. Ja kāda no PUSĒM nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai 
PUSEI ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, 1 (vienu mēnesi) iepriekš rakstiski 
paziņojot par to otrai PUSEI, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās PUSES 
zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes. 

 
7. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO 

LĪGUMA 
7.1. PIRCĒJAM ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu:  

7.1.1. ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;  
7.1.2. ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai 

tā darbība ir apturēta. 
7.2. PĀRDEVĒJAM ir tiesības pārtraukt Līgumu, savlaicīgi paziņojot par to 

PIRCĒJAM, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi 
nepilda savas saistības. 

7.3. Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAM par faktiski 
veiktajām preču piegādēm. 

 
8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Abas līgumslēdzējas PUSES nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību 
neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, 
piemēram, likumdošanas izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, 
banku bankroti vai citi gadījumi. PUSE, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj 
pildīt savus pienākumus informē otru PUSI par šiem apstākļiem 5 darba dienu 
laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus, pievienojot kompetentu 
iestāžu izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

8.2. Ja iepriekšminētie neparedzētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai PUSEI ir 
tiesības atteikties no tālākas līguma saistību izpildes un ne vienai no PUSĒM nav 
tiesību pieprasīt, lai otra PUSE atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus. 

8.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. 
degvielas, elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, 
valūtas kursu svārstības, un citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

 
9. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI 

9.1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai 
abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās 
protokolu. LĪDZĒJU (PUSES) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā. 

9.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, LĪDZĒJI (puses) vadās, saskaņā ar 
LR normatīvajiem aktiem. 

9.3. LĪDZĒJU (PUŠU) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas 
vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja LĪDZĒJI 
(PUSES) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā. 

9.4. Ja Līguma darbības laikā notiek LĪDZĒJU (PUŠU) reorganizācija vai likvidācija, tā 
tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs. 

9.5. PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA 
iepriekšējas piekrišanas. 

9.6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā: 
9.6.1. No PIRCĒJA puses: galvenā māsa Ilze Neparte, tel. 67399379, e-pasts: 

ilze.neparte@tos.lv 
9.6.2. No PĀRDEVĒJA puses: Evita Sondore, tālr. 29495423, fakss: 67311773. 
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9.7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, LĪDZĒJU pienākums ir 7 
(septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otram LĪDZĒJAM. 

9.8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 4 lapām.  
9.9. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 

9.9.1. 1. pielikums – Iepirkuma procedūras nolikuma Tehniskās specifikācija uz 3 
(trīs) lapām. 

9.9.2. 2. pielikums – Izpildītāja iesniegtais Tehniskais piedāvājums uz 3 (trīs) 
lapām; 

9.9.3. 3. pielikums – Izpildītāja iesniegtais Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas; 
9.10. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un 

abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 
 

PASŪTĪTĀJS: PĀRDEVĒJS: 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Traumatoloģijas un ortopēdijas 
slimnīca” 
Reģ. Nr. 40003410729 
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 
„Swedbank” AS 
Konta Nr. LV92HABA0551009437916            
Kods: HABALV22 
Tel.67399300, fakss 67392348 

SIA „Miedziņš” 
Reģ. Nr. 40002024588 
Ausekļa iela 12, Tukums, LV-3101 
AS „Swedbank” 
Konta Nr. LV83HABA0551020607725 
Kods: HABALV22  
Tel./fakss: 67311773 

 

Valdes priekšsēdētāja:  

______________________                    Z.v 

Anita Vaivode  

Valdes locekle: 

Inese Rantiņa  _______________ 

 

Valdes locekle:  

____________________                Z.v.  

Aina Sondore 

 
 
 


