
Līgums Nr. 01-29/219 
 
Rīgā        2014. gada 11. jūnijā 
 
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 - PASŪTĪTĀJS, 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 „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”, reģ. nr. 
44103059378, Ieriķu iela 73, Rīga, LV-1084, turpmāk - PIEGĀDĀTĀJS, tās valdes 
priekšsēdētājas Ineses Lenšas 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 „Datortehnikas piegāde”, 
(identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/22MP), noslēdza šādu iepirkuma līgumu, turpmāk - 
Līgums: 
 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA 

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, bet PIEGĀDĀTĀJS piegādā iepirkuma priekšmeta II daļu – 
LCD monitori 24” (turpmāk tekstā – PRECE), saskaņā ar specifikāciju – tehnisko 
piedāvājumu (Pielikums Nr.1), un finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2), kas ir šī 
līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt PRECES piegādi, nodrošināt garantijas un pēc 
garantijas servisu, saviem, vai trešo personu spēkiem. 

1.3. Līguma kopējā summa ir EUR 3575.00 (trīs tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci 

euro un 00 euro centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma 
priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos 
aktos noteiktajam 

1.4. Cenas tiek noteiktas euro (EUR), vadoties no iepirkuma procedūrā iesniegtā Finanšu 
piedāvājuma un tiek norādītas Līguma pielikumā Nr. 2. 

1.5. PRECES cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas 
rodas PIEGĀDĀTĀJAM sakarā ar PRECES ievešanu Latvijas Republikā, tās piegādi 
un uzstādīšanu PIRCĒJA telpās. 

1.6. 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. 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA 
2.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt PRECI 1 (viena) mēneša laikā no LĪGUMA spēkā 

stāšanas dienas. 

2.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM PRECI ar savu transportu uz 
PASŪTĪTĀJA norādīto adresi: VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, 
Duntes ielā 22, Rīgā, un sedz visus ar to saistītos izdevumus. 

2.3. PRECE uzskatāma nodota PASŪTĪTĀJAM no PREČU pavadzīmes - rēķina 
iesniegšanas un parakstīšanas dienas. PREČU pavadzīmi - rēķinu un pieņemšanas - 



nodošanas aktu no PASŪTĪTĀJA puses paraksta PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona 
– IT un datortehnikas apkopes nodaļas vadītājs K. Smilga. 

2.4.  PRECES cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, nodevas, apdrošināšanas 
prēmijas, kā arī citi izdevumi, kas rodas PIEGĀDĀTĀJAM sakarā ar PRECES 
piegādi PASŪTĪTĀJAM. 

2.5. Par PRECES apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS ir pārskaitījis 
naudu uz PIEGĀDĀTĀJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma 
uzdevums.  

2.6. Ja PIEGĀDĀTĀJS kavē 2.1. punktā minēto termiņu, PIEGĀDĀTĀJS maksā 
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,3 % (procenta trīs desmitdaļu) apmērā no LĪGUMA 
summas nokavētās daļas, par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 
10 % (desmit procentus) no nokavētās LĪGUMA summas daļas. PASŪTĪTĀJAM ir 
tiesības ieturēt līgumsodu, veicot norēķinu. 

2.7. Ja PASŪTĪTĀJS kavē 2.6. noteikto maksājumu termiņu, PASŪTĪTĀJS maksā 
PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0,3 % (procenta trīs desmitdaļu) apmērā no laikā 
nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 
10 % (desmit procentus) no laikā nesamaksātās summas. 

 

3. PASŪTĪTĀJA PRETENZIJAS PAR PRECES DAUDZUMU UN KVALITĀTI 

3.1. Ja, pieņemot PRECI, PASŪTĪTĀJS atklāj neatbilstību Līguma nosacījumiem un 
PREČU pavadzīmēm - rēķiniem, PASŪTĪTĀJS par neatbilstības faktu 5 (piecu) 
darba dienu laikā noformē un nosūta PIEGĀDĀTĀJAM attiecīgu aktu; 

3.2. PIEGĀDĀTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pretenzijas 
saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošas PRECES ar jaunām PRECĒM uz 
sava rēķina. 

3.3. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka PRECEI ir atbilstošas īpašības un tā atrodas tādā 
stāvoklī, lai to varētu lietot paredzētajiem nolūkiem. 

3.4. Ja PIEGĀDĀTĀJS kavē 3.2 punktā noteiktos preču aizvietošanas termiņus, 
PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,3 % (procenta trīs desmitdaļu) 
apmērā no bojātās iekārtas cenas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne 
vairāk kā 10 % (desmit procentus) no LĪGUMA summas. 

3.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no LĪGUMA saistību tālākas izpildes. 

3.6. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 
periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistību 
izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

 

4. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI 
4.1. 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. 

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

4.3. 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. 

4.4. PIEGĀDĀTĀJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PASŪTĪTĀJA 
iepriekšējas piekrišanas. 

4.5. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā: 

4.5.1. No PASŪTĪTĀJA puses: Informācijas tehnoloģiju un datortehnikas apkopes 
nodaļas vadītājs Kaspars Smilga, tālr. 67399209. 

4.5.2. No PIEGĀDĀTĀJA puses: SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika” 
pārdošanas vadītājs Vladislavs Amtmanis 22827066 tālr.67605306 fakss 

4.6. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, LĪDZĒJU pienākums ir 7 
(septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otram LĪDZĒJAM. 

4.7. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 6 lapām. Līgums sastāv no 
līguma teksta uz 3 lapām un 2 pielikuma uz 3 lapas, kas ir šī Līguma neatņemama 
sastāvdaļa. 

4.8. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie PIEGĀDĀTĀJA; 
abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 
5. LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES 

PASŪTĪTĀJS: PIEGĀDĀTĀJS: 
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 „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika” 
Reģ. Nr. 44103059378 
Ieriķu iela 73, Rīga, LV-1084 
„Swedbank” AS 
Konta Nr. LV95HABA0551028346460  
Kods: HABALV22 
Tālr./fakss 67 605 306 
 

Valdes priekšsēdētāja:  

______________________                    Z.v 

Anita Vaivode  

Valdes locekle: 

Inese Rantiņa  _______________ 

   Valdes priekšsēdētāja:: 

____________________                Z.v.  

Inese Lenša 


