
 
 

Līgums Nr. 01-29/344 
Piegādātāja līguma reģ. Nr. M363/2014-18 

 
Rīga           2014. gada 18.septembrī. 
 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, 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 „Arbor Medical Korporācija” , reģ. nr. 40003547099, Meistaru iela 
7, Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076, turpmāk - Piegādātājs, tās valdes locekles Daces Rātfelderes 
personā, kura darbojas 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 
atklātu konkursu „Fosforplašu nolasīšanas risinājums ar datu nolasīšanas algoritmu” 
(identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/34MP), noslēdza šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Pasūtītājam, bet Pasūtītājs pieņem fosforplašu nolasīšanas 

risinājums ar datu nolasīšanas algoritmu, turpmāk šī līguma tekstā Prece, kuras apraksts un 
komplektācija norādīti šī līguma 1.pielikumā, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Piegādātājs apņemas piegādāt un nodot ekspluatācijā preci Pasūtītāja norādītajās telpās, VSIA 
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Rīgā, Duntes ielā 22. 

1.3. Piegādātājs piegādā preci un apmāca darbam ar Preci Pasūtītāja 3 (trīs) darbiniekus, kā arī veic 
Preces garantijas tehnisko apkalpošanu atbilstoši šī līguma nosacījumiem.  

1.4. Piegādātājs konfigurē preci darbam ar sistēmu “Ārsta Birojs” (darbu sarakstu saņemšana, 
izmantojot FTP protokolu) un AGFA IMPAX (izmeklējumu nosūtīšana). 

2. Preces cena 

2.1. Preces cena, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā PVN), ir EUR 20 900.00 
(divdesmit tūkstoši deviņi simti euro, 00 euro centi), PVN 21% ir EUR 4 389.00 (četri tūkstoši trīs simti 

astoņdesmit deviņi  euro, 00 euro centi), Preces kopējā cena, ieskaitot visus nodokļus, nodevas un 
visus citus ar šī līguma izpildi saistītos izdevumus, tajā skaitā muitas un transporta izmaksas, ir EUR 

25 289.00 (divdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit deviņi euro, 00 euro centi). 
2.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta Preču PVN likme, Preču cenas un Līguma 

summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķās Puses vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Preču cenas un Līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt 
grozīta. 

3. Piegādes termiņi un nosacījumi 

3.1. Prece tiek piegādāta 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Par piegādes datumu 
tiek uzskatīts datums, kad Pasūtītājs ir saņēmis Preci pilnībā un ir parakstīts pieņemšanas-nodošanas 
akts. 

3.2. Īpašuma tiesības uz Preci Pasūtītājam pāriet pēc preces pilnīgas apmaksas, kas tiek veikta šajā 
līgumā noteiktajā kārtībā. Lietas nozaudēšanas vai bojāšanas risks pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju 
pēc Preces pilnīgas piegādes, kā arī personāla apmācības, kas apstiprināts ar pieņemšanas-nodošanas 
aktu. 

4. Preces kvalitāte 



 
 

4.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece ir augstas kvalitātes un atbilst Latvijas Republikas 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

4.2. Piegādātā Prece ir marķēta ar izgatavotāja firmas zīmi un tai ir informācija par ekspluatācijas 
tehniskajiem radītājiem. 

4.3. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece atbilst šī līguma noteikumiem un ir derīga 
ekspluatācijai, kā arī to, ka Preces izmantošana atbilstoši to uzdevumam nenodarīs materiālu 
zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi. 

5. Apmaksas nosacījumi 

5.1. Prece tiek apmaksāta 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc preču pavadzīmes un 
pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā kontā. 

5.2. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz 
Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

6. Garantijas 

6.1. Piegādātāja piegādātās Preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces 
ekspluatācijā nodošanas brīža, ko apstiprina Preces pieņemšanas-nodošanas akts. 

6.2. Piegādātājs apņemas garantijas laikā, kas ir minēts šī Līguma 6.1. punktā, bez maksas novērst 
jebkuru Preces defektu, ja defekts ir atklāts garantijas laikā no aparatūras ekspluatācijā nodošanas 
brīža. 

6.3. Piegādātāja garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies: 
6.3.1. Preces ekspluatāciju neatbilstoši to ekspluatācijas norādījumiem (ražotāja 

instrukcijām); 
6.3.2. pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu Preces lietojumu vai apzinātu bojāšanu; 
6.3.3. neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu 

lietošanu Precē vai atsevišķu Preces sastāvdaļu (komponenšu) apvienošanu vai savienošanu veidā, kas 
ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām; 

6.3.4. nepārvaramas varas apstākļiem. 
6.4. Pasūtītājs nekavējoties rakstiski paziņo Piegādātājam par jebkuru Preces bojājumu vai 

darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. Piegādātājam ne vēlāk kā trīs dienu laikā no 
paziņošanas brīža jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Ja Piegādātājs šajā termiņā neierodas, 
Pasūtītājs vienpusēji sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam. 

6.5. Pamatojoties uz defektu aktu, Piegādātājam ne vēlāk kā divu dienu laikā no defektu akta 
apstiprināšanas brīža jānomaina Prece ar jaunu vai ekvivalentu Preci vai jānomaina Preces daļa, kurām 
ir defekts, bez Pasūtītāja papildus samaksas visa garantijas laikā 

7. Pušu atbildība 

7.1. Ja Piegādātājs pārkāpj līgumā noteikto piegādes laiku, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no 
Piegādātāja līgumsodu 0,1 % apmērā no Preces vērtības par katru pilnu nokavētu kalendāro dienu, bet 
ne vairāk kā 10% apmērā no Preces vērtības.  

7.2. Ja Prece netiek apmaksāta laikā saskaņā ar šī līguma 5. punktu, Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt 
no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % apmērā no kavētā maksājuma par katru kalendāra dienu, bet ne vairāk 
kā 10 % apmērā no Preces vērtības.  

7.3. Visas sankciju summas tiek apmaksātas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina 
izrakstīšanas dienas. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā 
arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

8. Līguma grozīšanas kārtība 



 
 

8.1. Abām pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas 
iepriekš par to rakstiski brīdinot otru pusi, ja viena no pusēm nepilda savas saistības (preču piegāde, 
ikmēneša maksājumi). Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai pusei nosūtīts 
paziņojums. 

8.2. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām pusēm vienojoties. Visi līguma grozījumi un 
papildinājumi, kas saistīti ar šo līgumu, stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstiski un abpusējas 
parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9. Nepārvarama vara  

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību 
neizpildi, ja šāda saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma 
parakstīšanas dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi notikumi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un 
ietekmes robežās - ūdens plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, ugunsnelaime, karš un kara darbība, 
streiki, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu institūciju pieņemtie akti. 

9.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību 
neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

9.4. Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, iespējami īsākā laikā par 
šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas 
kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

9.5. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecina, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai 
padara šī līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai 
izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā 
Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar 
iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. 

9.6. Ja 9.2. punktā minēto apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt 30 (trīsdesmit) kalendāro 
dienu laikā, tad Pusēm ir tiesības atteikties no šī Līguma izpildes. Līguma laušanas gadījumā katrai 
Pusei ir jāatdod otram tas, ko tas izpildījis vai par izpildīto jāatlīdzina. 

10. Strīdu un citu jautājumu risināšanas kārtība 

10.1. Abu Pušu pretenzijas vai domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, tiek risinātas sarunu ceļā, 
bet nepanākot vienošanos - Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

10.2. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek izskatīti atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu 
noteikumu prasībām. 

11. Citi noteikumi 

11.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, 
ievērojot Līguma noteikumus. 

11.2. Visi Līguma grozījumi, vienošanās, kas saistītas ar Līgumu vai tā izpildīšanu, tiek sastādīti 
tikai rakstveidā, un pēc abu Pušu parakstīšanas tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu 
sastāvdaļu. 

11.3. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tiem kļuvusi 
zināma šā Līguma noteikumu izpildes gaitā. 

11.4. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tā tiesības un 
pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs. 

11.5. Puses nav tiesīgas ar šo līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām bez 
otras puses rakstiskas piekrišanas 



 
 

11.6. Ja Latvijas Republikas likumdošanas grozījumu dēļ, kāds no šī Līguma punktiem zaudē 
spēku vai nonāk pretrunā ar likumdošanas prasībām, tad spēku zaudē tikai šie Līguma punkti, bet 
Līguma pārējā daļā paliek spēkā. 

11.7. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 
izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēts Līguma 
noteikumu tulkošanā. 

11.8. Kontaktpersonas personas šī Līguma darbības periodā: 
11.8.1. No Piegādātāja puses: Produktu speciālists, Ainārs Soms, tālr. 67620126; 26811900. 
11.8.2. No Pasūtītāja puses: 

11.8.2.1. Diagnostiskās radioloģijas nodaļas vadītāja Ilze Čerņavska, tel. 67399207; 
11.8.2.2. Informācijas tehnoloģiju un datortehnikas apkopes nodaļas vadītājs Kaspars Smilga, 

tālr. 67399209 
11.9. Pušu juridiskās adrese vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir septiņu 

dienu laikā paziņot šo informāciju otrai Pusei. 
11.10. Līgums ir sastādīts uz 7 (septiņām) lapām, parakstīts divos eksemplāros, no kuriem 

viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
11.11. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 

11.11.1. 1. pielikums – Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums uz 2 (divām) lapām; 
11.11.2. 2. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas; 
11.11.3. 3.pielikums –Brošūra un ražotāja vēstule uz ___ (______) lapām. 

 

12. Pušu rekvizīti un paraksti  

Piegādātājs: Pasūtītājs: 

SIA „Arbor Medical Korporācija” 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Reģ. Nr. 40003547099 Reģ. Nr. 40003410729  
Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., LV-
1076 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005  

Bankas nosaukums: AS Swedbank „Swedbank” AS  
Bankas kods HABALV22 Kods: HABALV22 

 
Norēķinu konta Nr.: 
LV98HABA0551000850592 

Norēķinu konta Nr.: 
LV92HABA0551009437916 
 

  
 Dace Rātfeldere  Anita Vaivode 
Valdes locekle  Valdes priekšsēdētāja  

 
 

____________________Inese Rantiņa   
Valdes locekle 



 
 

Pielikums Nr.1 
18.09.2014. Līgumam  

Nr.01-29/344 
M363/2014-18 

 

Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums 

„Fosforplašu nolasīšanas risinājums ar datu nolasīšanas algoritmu” 
Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/34MP 

 

Nr. 
Iekārtas nosaukums, veicamās funkcijas, 

komplektācija un tehniskās prasības 
Skaits 

Atbilstība 

jā / nē 

Atsauce uz ražotāja 

informatīvo materiā-
lu, lpp un piezīmes 

 Digitālo kasešu nolasītājs    
1.1 vismaz 55 kasetes stundā  jā Brošūra 1-3. lpp 
1.2  nolasāmo kasešu (ar svina ekrānu) izmēri :    
1.2.1 35 x 43 cm (± 1 cm)  4 jā Brošūra 1-4. lpp 
1.2.2 24 x 30 cm (± 1 cm) 4 jā Brošūra 1-4. lpp 
1.3 izšķirtspēja ne mazāk kā 5 līniju pāri / mm (100 

mikrometri) 
 jā 

Brošūra 1-3. un 4. lpp 

1.4 informācijas digitalizācija formātā ne mazāk kā 12 biti  jā Brošūra 1-3. lpp 
1.5 automātiska rentgena ekspozīcijas nolasīšanas parametru 

korekcija attēla plates nolasīšanas laikā 
 

jā 
Ražotāja vēstule 

1.6 nolasīšanas iekārtas svars ne lielāks kā 70 kg  jā Brošūra 1-4. lpp 
1.7 nolasīšanas iekārtas izmērs ne lielāks kā 80 x 60 x 40 cm  jā Brošūra 1-4. lpp 
1.8 nominālā jauda nolasīšanas iekārtai ne vairāk kā 0,2 kVA  jā Brošūra 2-23. lpp 
 Radiologa asistenta darba vieta:    
2.1 iebūvēta iekārtā vai arī kā atsevišķa darba stacija  jā Brošūra 1-3. lpp 
2.2 funkcija saglabāt un atkārtoti apskatīt vismaz 2000 

attēlus uz iepriekšējas apskates monitora 
 

jā 
Brošūra 1-3. lpp 

2.3 iepriekšējās apskates 19 collu  krāsu monitors  ar 
izšķirtspēju vismaz 1280x1024 un spilgtumu 280 
kandela/m2 

 
jā 

Brošūra 1-3. lpp un 
ražotāja vēstule 

2.4 automātiska attēla filtrācijas un uzlabošanas programma 
ar vismaz 20 soļiem katram izmeklējumam 

 
jā 

Ražotāja vēstule 

2.5 programmējami attēla digitālās apstrādes parametri, 
atkarībā no izmeklējuma veida 

 
jā 

Brošūra 2-4. lpp 

2.6 automātiska attēlu nosūtīšana uz darba staciju  jā Brošūra 2-14. lpp 
2.7 DICOM pelēkuma skalas attēlošanas standarts (DICOM 

GSDF) 
 

jā 
Brošūra 2-15. lpp 

2.8 funkcionalitāte saņemt pacienta datus no pacientu 
reģistrācijas datora DICOM MODALITY WORKLIST 
formātā un izmantojot FTP protokolu 

 
jā 

Brošūra 2-5. lpp 

2.9 veicamo izmeklējumu iepriekšēja sastādīšana  jā Ražotāja vēstule 
2.10 attēla pēcapstrādes iespējas  jā Brošūra 2-4. lpp 
2.11 attēla rotēšana un spoguļattēls  jā Brošūra 2-4. lpp 
2.12 iepriekš ieprogrammētas un brīvas formas anotācijas  jā Brošūra 2-4. lpp 
2.13 elektroniskie aizvirtņi: automātiski un manuāli 

regulējami.  
 

jā 
Ražotāja vēstule 

2.14 palielinājums un palielinātā apgabala pārvietošana (lupa)  jā Brošūra 2-4. lpp 



 
 

Nr. 
Iekārtas nosaukums, veicamās funkcijas, 

komplektācija un tehniskās prasības 
Skaits 

Atbilstība 

jā / nē 

Atsauce uz ražotāja 

informatīvo materiā-
lu, lpp un piezīmes 

2.15 segmentu un leņķu mērījumi: leņķu mērījumi starp 
nekrustotām līnijām. 

 
jā 

Brošūra 2-4. lpp 

2.16 attēlu atkārtota apstrāde  jā Brošūra 2-4. lpp 
2.17 MDS2 datu drošības standarts  jā Ražotāja vēstule 
2.19 rentgena laboranta darba vietas datora operatīvā atmiņa 

ne mazāk kā 2 GB 
 

jā 
Brošūra 1-3. lpp 

2.20 rentgena laboranta darba vietas datora cietā diska 
ietilpība ne mazāk kā 70 GB 

 
jā 

Brošūra 1-3. lpp 

2.21 lietotāja pieslēgšanās ar paroli   jā Ražotāja vēstule 
 



 
 

Pielikums Nr.2 
18.09.2014. Līgumam  

Nr.01-29/344 
M363/2014-18 

 
 

Finanšu piedāvājums 
 

Pretendents 
Nosaukums reģistrācijas nr. adrese 

SIA "Arbor Medical 
Korporācija" 

40003547099 
 

Meistaru iela 7, Valdlauči, 
Ķekavas novads, LV-1076 

 

 

 
piedāvā piegādāt iepirkumam „Fosforplašu nolasīšanas risinājums ar datu nolasīšanas algoritmu” 

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2014/34MP, nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas 
prasībām atbilstošas Preces par šādām cenām: 

 

 

 

Nr. p. k. Preces nosaukums Daudzums Cena EUR bez PVN 

1. Philips PCR Eleva Compact 1 20 900,00 
Kopā 20 900,00 

PVN 21% 4 389,00 
Kopā ar PVN 25 289,00 

 

 
 
 
 
 
 

 Dace Rātfeldere  Anita Vaivode 
Valdes locekle  Valdes priekšsēdētāja  

 
 

____________________Inese Rantiņa   
Valdes locekle 


