
Iepirkuma līgums Nr. 16-12/400 

Piegādātāja līguma reģ. NR. M529/2017-18 
 
Rīga         2017.gada 07.decembrī. 
 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, 
reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk - Pasūtītājs), tās valdes 
priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, 
kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas nr. 
40003547099, Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-1076, turpmāk - 
Piegādātājs, tās valdes locekles Daces Rātfelderes personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no 
otras puses, abi kopā turpmāk LĪDZĒJI,  

pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, ERAF līdzfinansētās 
“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un 
ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros ar projekta nr. 
9.3.2.0/17/I/002, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un atklātu konkursu 
„Ķirurģiskās rentgeniekārtas ortopēdiskā komplektācijā piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA 
TOS 2017/5K-ERAF, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs piegādā, uzstāda un nodod ekspluatācijā jaunu ķirurģisko 

rentgeniekārtu ortopēdiskā komplektācijā (turpmāk – Prece) atbilstoši Līgumam, tā 
pielikumiem, un nodrošina lietotāju apmācību un Preces garantiju. 

1.2. Preces piegādes laiks: Piegādātājs piegādā Preci 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Līguma 
noslēgšanas dienas. 

2. Līguma summa, norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa 54 800.00 EUR (piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti euro un 00 
centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN nav Līguma priekšmeta 
daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos 
noteiktajam. 

2.2. Līguma 2.1.punktā norādītajā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas 
saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz 
Līguma 4.1.punktā norādīto adresi, tās uzstādīšanu un lietotāju apmācību, kā arī Līguma 
7.1.5.apakšpunktā noteikto. 

2.3. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 
Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes, uzstādīšanas, rēķina saņemšanas un 
pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto 
naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek 
izrakstīts atbilstoši Līguma 2.1.punktā norādītajai cenai.  

2.4. Pasūtītāja pienākums nav apmaksāt Piegādātāja rēķinu vai segt jebkādas Piegādātāja 
izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par 
Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi. 

2.5. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis 
pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu. 

3. Līguma darbības termiņš un spēkā esamība 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu 
saistību izpildei (saskaņā ar  Līguma punktu Nr. 1.2. un punktu Nr. 7.1.9.). 

3.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 10 (desmit) kalendārās dienas 
iepriekš rakstiski par to brīdinot Piegādātāju, ja: 
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3.2.1. Piegādātājs neveic Preces piegādi ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām no 
Līgumā noteiktā piegādes termiņa;  

3.2.2. Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;  

3.2.3. iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Piegādātāja šajā Līgumā 
noteikto saistību izpildi; 

3.2.4. notikusi Piegādātāja likvidācija;  
3.2.5. pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra; 
3.2.6. ja Preces lietošana izraisa izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai un 

dzīvībai, Preces kvalitātes prasības būtiski atšķiras no tehniskajā piedāvājumā vai 
Preces instrukcijā norādītajām tās īpašībām. Ja iestājas šajā apakšpunktā minētais 
un tas tiek konstatēts un tiek sastādīts attiecīgs pamatojums, kas pierāda 
cēloņsakarību, Piegādātājam ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam Preces cenu kā arī 
pieņemt un aizvest Preci no Pasūtītāja telpām.  

3.3. Par vienpusēju atkāpšanos no līguma Pasūtītājs Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā 
nosūta Piegādātājam rakstisku paziņojumu. Līgums uzskatāms par izbeigtu desmitajā dienā 
pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas. 

3.4. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot par to rakstisku paziņojumu 
uz Pasūtītāja juridisko adresi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja iestājies 
kāds no šādiem apstākļiem: 
3.4.1. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kavē Līgumā noteikto maksājumu 

veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) kalendāro 
dienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko 
adresi; 

3.4.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta  
vai pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība. 

3.5. Šī Līguma saistību izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs veic pilnu norēķinu un samaksā visus 
Piegādātāja pamatoti iesniegtos rēķinus par faktiski veikto piegādi līdz līgumsaistību 
pilnīgai izbeigšanai. 

4. Preču nodošanas – pieņemšanas kārtība 

4.1. Piegādātājs Preces piegādā uz šādu Preču pasūtījumā norādīto piegādes vietu: Rīgā, Duntes 

ielā 22, k-3. 

4.2. Piegādātājs nodrošina Preču piegādi, izkraušanu un uzstādīšanu izmantojot savu transportu 
un darbaspēku. 

4.3. Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem 
noformēti Preču rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi 
eksemplāri – Pasūtītājam). Preču rēķinā tiek norādīts piegādātās Preces nosaukums, 
daudzums, vienas vienības cena euro, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Preču rēķinā 

obligāti jānorāda Līguma numurs, Eiropas Reģionālās attīstības fonda nosaukums 
“Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA 
"Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 
projekta identifikācijas Nr. 9.3.2.0/17/I/002. Pasūtītājs neapmaksās nepareizi noformētu 
Preču rēķinu. 

4.4. Pasūtītājs, pieņemot Preces, ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību Līguma Tehniskai 
specifikācijai – Tehniskajam piedāvājumam. Ja Preces neatbilst visām prasībām, Pasūtītāja 
pilnvarotais pārstāvis sagatavo Preču defektu aktu un nodod to Piegādātājam. Preču 
neatbilstības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces. 

4.5. Piegādātājs pieņem atpakaļ no Pasūtītāja Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces un veic 
to aizvietošanu ar Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm 10 (desmit) darba dienu laikā 
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no Preču defektu akta sastādīšanas dienas par saviem līdzekļiem. Pusēm vienojoties un 
noslēdzot vienošanos, jaunas Preces piegādes termiņš var tikt pagarināts.  

4.6. Nododot ekspluatācijā Preci, Piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, lietotāja apmācību 
iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā. 

4.7. Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses abpusēji 
parakstījušas Preču pieņemšanas – nodošanas aktu. 

4.8. Jautājumu par Preces defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Līdzēju pārstāvji Preces 
defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Līdzējiem ir tiesības pieaicināt 
neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Piegādātājs, ja tiek konstatēts, ka Preču 
defekta rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preces 
defekts radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs. 

5. Garantija 

5.1. Preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces pieņemšanas – nodošanas 
akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

5.2. Piegādātājs apņemas bez maksas novērst jebkuru Preces defektu, ja defekts ir atklāts 
Preces garantijas laikā. 

5.3. Preces garantija neattiecas uz preces defektiem, kas radušies: 
5.3.1. ekspluatējot Preci neatbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem (ražotāja 

instrukcijām); 
5.3.2. pierādāmu Preces lietotāju nolaidības, nepareizas Preces lietošanas vai apzinātu 

bojājumu konstatēšanas gadījumā; 
5.3.3. neatļautu izmaiņu veikšanas, Pasūtītāja pašrocīgas remontēšanas, neapstiprinātu 

detaļu lietošanas Precei vai Preces lietošanu tādā veidā, kas ir pretrunā ar Preces 
ražotāja instrukcijām; 

5.3.4. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.  

5.4. Par jebkuru Preces bojājumu vai darbības traucējumu, kas jānovērš Preces garantijas 
ietvaros, Pasūtītājs sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam, un nekavējoties 
iesniedz Piegādātājam. Piegādātājam ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no 
paziņošanas brīža jāierodas uz abpusēju defektu akta sastādīšanu. Ja Piegādātājs minētajā 
termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sagatavo Preces defektu aktu, kas ir saistošs 
Piegādātajam. 

5.5. Jautājumu par Preces defekta aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie pārstāvji 
Preču defektu akta sastādīšanas brīdi. Ja Pušu pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības 
pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Piegādātājs gadījumā, ja tiek 
konstatēts, ka Preces bojājuma rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais 
eksperts konstatē, ka Preces bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta 
pakalpojumus apmaksā Pasūtītājs. 

5.6 Pamatojoties uz Preces defektu aktu, Piegādātājam, ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu 
laikā no defektu akta saņemšanas dienas, jānomaina Prece ar jaunu Preci vai jāveic Preces 
remonts bez papildus samaksas. 

5.7. Ja Preces bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, Preces remontu apmaksā Pasūtītājs, 
iepriekš saskaņojot ar Piegādātāju Preces remonta darbu apjomu, cenu un laiku. 

5.8. Piegādātājs garantijas laikā veic regulāras bezmaksas Preces pārbaudes un apkopes 
atbilstoši ražotāja noteiktajam. 

6. Preces kvalitātes prasības 

6.1. Piegādātā Prece ir jauna, augstas kvalitātes un tā uzglabāta atbilstoši ražotāja noteiktajām 
prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu. 

6.2. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece ir augstas kvalitātes un atbilst Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām. 
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6.3. Prece ir marķēta ar ražotāja firmas zīmi un ar pievienotu informāciju par ekspluatācijas 
tehniskajiem rādītājiem latviešu valodā, atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2005. 
noteikumiem Nr. 581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, 
izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām (CE marķējums). 

6.4. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Līguma noteikumiem un ir derīga ekspluatācijai, kā arī 
to, ka Preces izmantošana, atbilstoši tās uzdevumiem, nenodarīs kaitējumu cilvēka 
veselībai un dzīvībai. 

7. Pušu saistības 

7.1. Piegādātāja pienākumi: 
7.1.1. piegādāt Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu, pienācīgas 

kvalitātes Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
7.1.2. transportējot Preci, nodrošināt Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem; 
7.1.3. Piegādātājs nodrošina piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, 

kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas 
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

7.1.4. Piegādātājs nodrošina tehniķa ierašanos iekārtas neprecīzas darbības vai salūšanas 
gadījumā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no izsaukuma brīža; 

7.1.5. nodrošināt bezmaksas Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar piegādāto preci. Par 
apmācības laiku Līdzēji vienojas 2 (divu) darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas 
parakstīšanas; 

7.1.6. Līguma prasībām neatbilstošas un/vai nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā, ne vēlā 
kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā apmainīt to pret jaunu, nelietotu un kvalitatīvu Preci 
uz sava rēķina;  

7.1.7. laikus, vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms Preces piegādes termiņa iestāšanās, 
informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un 
apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas kavē Preces piegādi noteiktajā laikā; 

7.1.8. veikt Līguma izpildi ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem. 
7.1.9. Preces bezmaksas tehnisko apkopju un garantijas remonta nodrošināšana garantijas 

periodā. 
7.2. Piegādātāja tiesības: 
7.2.1. par piegādātu kvalitatīvu Preci savlaicīgi saņemt Līgumā noteikto samaksu; 
7.2.2. saņemt no Pasūtītāja saistību izpildei nepieciešamo informāciju. 
7.3. Pasūtītāja pienākumi: 
7.3.1. pārbaudīt piegādāto Preču kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem; 
7.3.2. Līgumā noteiktajā kārtībā savlaicīgi samaksāt par pieņemto, Līguma prasībām atbilstošu 

un kvalitatīvu Preci. 
7.4. Pasūtītāja tiesības: 
7.4.1. dot Piegādātājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi; 
7.4.2. saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un 

citiem Līguma izpildes jautājumiem; 
7.4.3. pieņemt, saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto, Līguma prasībām atbilstošo, 

kvalitatīvo Preci, ievērojot Līguma 2.4.punktā noteikto; 
7.4.4. nekvalitatīvas un Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā, lūgt 

Piegādātāju ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā apmainīt to pret jaunu, 
nelietotu, Līguma prasībām atbilstošu;  

7.4.5. laicīgi saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par iespējamajiem vai 
paredzamajiem kavējumiem Līguma izpildē; 

7.4.6. apturēt Līguma izpildi Līguma 3.2.punktā noteiktajos gadījumos; 
7.4.7. apturēt un atlikt Līgumā paredzēto maksājumu ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā 

noteiktajos gadījumos;  
7.5. Pasūtītājs atsaka pieņemt Līguma izpildījumu, ja piegādāta nekvalitatīva un Līguma 

noteikumiem neatbilstoša Prece. 
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8. Pušu atbildība 

8.1. Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir 
radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta 
zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī 
cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem. 

8.2. Par Preces piegādes termiņa kavēšanu vai citu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu 
Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma 
summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.  

8.3. Par Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumu Piegādātājs ir tiesīgs piemērot 
Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru 
maksājuma nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.  

8.4. Līgumā noteikto līgumsodu apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās 
puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas.  

8.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākas saistību izpildes pienākuma un netiek 
ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā. 

9. Nepārvarama vara 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību 
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā. Šāda 
nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības 
(dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā 
arī karš un karadarbība, streiki, valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti 
un norādījumi, kas ir saistoši Pusēm un neviena no Pusēm nav tos iniciējusi, un citi 
apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Puse var atsaukties uz 
nepārvaramās varas radītajiem Līguma izpildes šķēršļiem tikai gadījumā, ja pirms tam ir 
izdarījusi visu iespējamo, lai tos novērstu. 

9.2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 9.1.punktā noteiktie apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek 
pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi 
aizkavējuši Līguma izpildi.  

9.3. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra 
Puse rakstiski ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu 
iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur 
minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

9.4. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir 
tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) 
dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, 
kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. 

10. Strīdu izskatīšanas kārtība 

10.1. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju 
pārrunu ceļā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to 
abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie šī Līguma. Ja vienošanās netiek 
panākta, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.2. Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

11. Citi noteikumi 

11.1. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Līgums 
nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro šo Līgumu, atbilstoši 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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11.2. Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus, ja Piegādātāju aizstāj ar citu, atbilstoši 
komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un 
uzņēmuma pāreju.  

11.3. Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma 1.2. punktā minētā Preces piegādes termiņa 
pagarināšanu, ja Piegādātājs savlaicīgi ir rakstiski paziņojis Pasūtītājam par objektīviem 
apstākļiem, kas kavē Preces piegādi, un Pasūtītājs piekrīt termiņa pagarināšanai. Par 
izpildes termiņa pagarināšanu Puses paraksta rakstisku vienošanos. 

11.4. Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus (tajā skaitā, Preces piegādes termiņš) 
tādā apmērā, kas neskar piedāvātās Preces cenas palielināšanu. 

11.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti vai Līguma 11.8. un 11.9.punktā noteiktās Pušu 
kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, attiecīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā no 
notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta 
nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā 
esošo informāciju attiecībā pret otras Puses sniegto informāciju. 

11.6. Gadījumā, ja notiek Pasūtītāja reorganizācija, Līgums paliek spēkā un tā nosacījumi ir 
saistoši tā tiesību un saistību pārņēmējam. Pasūtītājs par šādu apstākļu iestāšanos 5 (piecas) 
darbadienas iepriekš rakstiski brīdina Piegādātāju. 

11.7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm var notikt arī izmantojot e-pasta saraksti, kas kļūst par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

11.8. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības un saistības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, 
trešajai personai. 

11.9. Pasūtītāja kontaktpersona: diagnostiskās radioloģijas nodaļas virsmāsa Agrita Jekimova, 
tālruņa numurs: 67399257, e-pasta adrese: Agrita.Jekimova@tos.lv. Pilnvarotā persona ir 
tiesīga pieņemt Preci, parakstīt attiecīgos pieņemšanas – nodošanas dokumentus. 

11.10. Piegādātāja kontaktpersona: Kristaps Rozenvalds, tālruņa numurs: 67620126; 22066525, 
e-pasta adrese: arbor@arbor.lv; kristaps.rozenvalds@arbor.lv. 

11.11. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos oriģinālos eksemplāros uz 11 
(vienpadsmit) lapām, ar 2 (diviem) pielikumiem uz 5 (piecām) lapām, abi eksemplāri ir ar 
vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – 
pie Piegādātāja. 

12. Līdzēju paraksti un juridiskās adreses 

Pasūtītājs: 
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 
Tālrunis 67399300,  fakss 67392348 
 
 

Piegādātājs: 
SIA “Arbor Medical Korporācija” 
Reģ. Nr. 40003547099 
Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pagasts, 
Ķekavas novads, LV-1076 
Swedbank” AS 
Konta Nr. LV98HABA0551000850592 
Kods: HABALV22 
Tālrunis 67620126,  fakss 67620070 
 
 

_____________________                     
Z. v 

Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode   
 
________________________ 
Valdes locekle Inese Rantiņa 
 
________________________ 
Valdes loceklis Modris Ciems 

_________________________               Z. v 
    
Valdes locekle Dace Rātfeldere 
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Pielikums Nr.1 

07.12.2017. Līgumam 

Nr.16-12/400 
Atklāta konkursa 

„Ķirurģiskās rentgeniekārtas ortopēdiskā komplektācijā piegāde”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/5K-ERAF 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  

 

Nr. 

p.k. 
Tehniskās prasības 

Daudzums 

(gab.) 
Pretendenta piedāvājums 

Norāde datu 

brošūrās lpp. 

 Ķirurģiskā loka rentgeniekārta 1 Ķirurģiskā loka rentgeniekārta  

1.1.  Nosaukums:  BV Vectra/ Philips  

1.2.  Tehniskās prasības:    

1.3.  C-loka statīva parametri:    

1.4.  Loka orbitālā kustība – ne mazāka par 125⁰  Loka orbitālā kustība 125⁰ 9.lpp 

1.5.  Rotācija ap horizontālo asi – ne mazāka par ± 180⁰  Rotācija ap horizontālo asi ± 180⁰ 9.lpp 

1.6.  Loka longitudinālā kustība – ne mazāk kā 200 mm  Loka longitudinālā kustība 200 mm 9.lpp 

1.7.  Loka dziļums (mērīts no rtg fokusa ass) – ne mazāk kā 660 mm  Loka dziļums (mērīts no rtg fokusa ass) 660 mm 9.lpp 

1.8.  Brīvā distance starp rtg staru avotu un detektoru – ne mazāk kā 760 mm  
Brīvā distance starp rtg staru avotu un detektoru 760 
mm 

9.lpp 

1.9.  Loka kustība ap vertikālo asi – ne mazākā kā ± 12⁰  Loka kustība ap vertikālo asi ± 12,5⁰ 9.lpp 

1.10.  Loka augstuma maiņa – motorizēta, ne mazāk kā 430 mm  Motorizēta loka augstuma maiņa 430 mm 9.lpp 

1.11.  C- loka statīva svars – nepārsniedz 340 kg  C- loka statīva svars 335 kg 9.lpp 

1.12.  
C-loka statīvs ir balansēts, kas nodrošina sistēmas stabilitāti, ar atbrīvo-
tām bremzēm, vienlaikus nodrošinot vieglu pārvietošanu,  

C-loka statīvs ir balansēts, kas nodrošina sistēmas stabi-
litāti, ar atbrīvotām bremzēm, vienlaikus nodrošinot 
vieglu pārvietošanu 

9.lpp 

1.13.  Rtg ģenerators  Rtg ģenerators 7. lpp 

1.14.  Tips: Augstfrekvences  Augstfrekvences 7.lpp 

1.15.  Maksimālā ģeneratora jauda – ne mazāka kā 2.3 kW  Maksimālā ģeneratora jauda 2,3 kW 7.lpp 



8 
 

1.16.  Maksimālais spriegums – ne mazāk kā 110 kV  Maksimālais spriegums 110 kV 7.lpp 

1.17.  Maksimālā spuldzes strāva – ne mazāk kā 21 mA  Maksimālā spuldzes strāva 21 mA 7.lpp 

1.18.  Rtg staru avots  Rtg staru avots 7. lpp 

1.19.  Nominālais spriegums – ne mazāk kā 110 kV  Nominālais spriegums 110 kV 7.lpp 

1.20.  Ne mazāk kā 2 nominālās fokusa vērtības: 0.5 ±0,1 mm un 1.5 ±0,1 mm  2 nominālās fokusa vērtības: 0.5 un 1.5 7.lpp 

1.21.  Maksimālā anoda siltumietilpība – ne mazāk kā 50 kHU/min  Maksimālā anoda siltumietilpība 50 kHU/min 7.lpp 

1.22.  Raksturīgā starojuma filtrācija - ne mazāk kā 1,8 mm Al ekvivalenta  Raksturīgā starojuma filtrācija 1,8 mm Al ekvivalenta 7.lpp 

1.23.  
Papildus filtrācija dozas samazināšanai - ne mazāk kā 3mm Al ekviva-
lenta un ne mazāk kā 0,1 mm Cu  

Papildus filtrācija dozas samazināšanai 3mm Al ekviva-
lenta un 0,1 mm Cu 

7.lpp 

1.24.  Kolimatori:  Kolimatori: 8. lpp 

1.25.  IRIS tipa kolimators  IRIS tipa kolimators 8.lpp 

1.26.  Sānu kolimatori  Sānu kolimatori 8.lpp 

1.27.  Kolimatoru pozicionēšana – manuāla  Manuāla kolimatoru pozicionēšana 8.lpp 

1.28.  Kolimatoru materiāls – ne mazāk kā 1mm svins  1 mm Pb(svins) 8.lpp 

1.29.  Sānu kolimatoru rotācija – ne mazāk kā 360⁰  Sānu kolimatoru rotācija 360⁰ 8.lpp 

1.30.  Attēla detektors:  Attēla detektors: 6. lpp 

1.31.  Detektora izmērs ne mazāk kā 9“  Detektora izmērs 9“ 6.lpp 

1.32.  Iespējams izvēlēties ne mazāk kā 3 attēla palielinājuma izmērus  3 attēla palielinājuma izmēri, 23 cm, 16 cm un 12 cm 6.lpp 

1.33.  Mazākais diametrs - ne lielāks kā 120 mm  Mazākais diametrs 120 mm 6.lpp 

1.34.  Režīmi:  Režīmi: 8. lpp 

1.35.  Nepārtrauktā fluoroskopija  Nepārtrauktā fluoroskopija 8.lpp 

1.36.  Zemas dozas fluoroskopija  Zemas dozas fluoroskopija 8.lpp 

1.37.  Augstas izšķirtspējas fluoroskopija  Augstas izšķirtspējas fluoroskopija 8.lpp 

1.38.  Pusdozas fluoroskopija  Pusdozas fluoroskopija 8.lpp 

1.39.  Pulsētā fluoroskopija  Pulsējošā fluoroskopija 8.lpp 

1.40.  Digitālās ekspozīcias režīms  Digitālās ekspozīcijas režīms 8.lpp 

1.41.  Nepārtrauktās fluoroskopijas režīma parametri:  Nepārtrauktās fluoroskopijas režīma parametri: 8. lpp 

1.42.  kV diapazons: ne mazāk kā no 40-110 kV  kV diapazons: no 40-110 kV 8.lpp 
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1.43.  mA vērtības: no ne vairāk kā 0.1 mA līdz ne mazāk kā 6.0 mA  mA vērtības no 0.1 mA līdz 6.0 mA 8.lpp 

1.44.  Pulsētās fluoroskopijas režīma parametri:  Pulsētās fluoroskopijas režīma parametri: 8. lpp 

1.45.  kV diapazons: ne mazāk kā no 40-110 kV  kV diapazons no 40 līdz 110 kV 8.lpp 

1.46.  mA vērtības: no ne vairāk kā 0.1 mA līdz ne mazāk kā 6.0 mA  mA vērtības: no 0.1 mA līdz 6.0 mA 8.lpp 

1.47.  Pulsa biežums ne mazāk kā 7 pulsi/ sekundē  Pulsa biežums 7,5 pulsi/sekundē 8.lpp 

1.48.  Pulsa garums: nepārsniedz 68 ms  Pulsa garums: 66,6 ms 8.lpp 

1.49.  Digitālās ekspozīcijas režīma parametri:  Digitālās ekspozīcijas režīma parametri: 8. lpp 

1.50.  kV diapazons: ne mazāk kā no 40-110 kV  kV diapazons no 40 līdz 110 kV 8.lpp 

1.51.  mA vērtības: no ne vairāk kā 0.7 mA līdz ne mazāk kā 21 mA  mA vērtības no 0.7 mA līdz 21 mA 8.lpp 

1.52.  Maksimālais pulsāciju platums: ne mazāk kā 470 ms  Maksimālais pulsāciju platums 472 ms 8.lpp 

1.53.  Attēla apstrāde:  Attēla apstrāde: 12., 13. lpp 

1.54.  
Anatomisko struktūru automātiskas atpazīšanas funkcija, kas pielāgo 
optimālus parametrus kvalitatīvu attēlu iegūšanai 

 

Anatomisko struktūru automātiskas atpazīšanas funkci-
ja, kas pielāgo optimālus parametrus kvalitatīvu attēlu 
iegūšanai ( BodySmart) 

12.lpp 

1.55.  

Automātiska metāla objektu atpazīšana attēlā, ekspozīcijas parametru 
pielāgošana, lai nodrošinātu optimālu attēla iegūšanu, nevajadzīgi nepa-
lielinot starojumu 

 

Automātiska metāla objektu atpazīšana attēlā, ekspozīci-
jas parametru pielāgošana, lai nodrošinātu optimālu attē-
la iegūšanu, nevajadzīgi nepalielinot starojumu (Metal-
Smart) 

12.lpp 

1.56.  
Automātiska spilgtuma un kontrasta regulācija, iespējams mainīt arī 
manuāli 

 
Automātiska spilgtuma un kontrasta regulācija, iespē-
jams mainīt arī manuāli 

12., 23.lpp 

1.57.  Kustību radītu artefaktu novēršanas funkcija  Kustību radītu artefaktu novēršanas funkcija 12.lpp 

1.58.  360⁰ attēla rotācija, gan attēla uzņemšanas laikā, gan attēla pēcapstrādē  
360⁰ attēla rotācija, gan attēla uzņemšanas laikā, gan 
attēla pēcapstrādē 

13.lpp 

1.59.  
Spoguļattēlošana – ap vertikālu, horizontālu asi, gan attēla uzņemšanas 
laikā, gan attēla pēcapstrādē 

 
Spoguļattēlošana – ap vertikālu, horizontālu asi, gan 
attēla uzņemšanas laikā, gan attēla pēcapstrādē 

13.lpp 

1.60.  Attēla krāsu invertēšana  Attēla krāsu invertēšana 13.lpp 

1.61.  Attēla segmenta palielinājuma funkcija  Attēla segmenta palielinājuma funkcija 13.lpp 

1.62.  Mērīšanas rīks - lineāriem un leņķu izmēriem attēlā  Mērīšanas rīks - lineāriem un leņķu izmēriem attēlā 13.lpp 

1.63.  Attēla robežu izcelšana  Attēla robežu izcelšana 13.lpp 

1.64.  Iespēja attēlam pievienot anotācijas  Iespēja attēlam pievienot anotācijas 13.lpp 

1.65.  Mobilā darba stacija:  Mobilā darba stacija: 11. lpp 
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1.66.  Kompakta mobilā darba stacija  Kompakta mobilā darba stacija 11.lpp 

1.67.  Monitori:  Monitori: 13. lpp 

1.68.  
Divi, ne mazāk kā 19''ar maksimālo spilgtumu – ne mazāku kā 330 
cd/m2  Divi 19''ar maksimālo spilgtumu 330 cd/m2 13.lpp 

1.69.  Iespējams mainīt monitoru novietojuma augstumu  Iespējams mainīt monitoru novietojuma augstumu 5.lpp 

1.70.  Monitoru izšķirtspēja - ne mazāk kā 1280 x 1024 pikseļu  Monitoru izšķirtspēja 1280 x 1024 pikseļu 13.lpp 

1.71.  Kontrasta attiecība: ne mazāk kā 600:1  Kontrasta attiecība 600:1 13.lpp 

1.72.  
Monitoru skata leņķis – ne mazāk kā 170⁰ gan vertikālā, gan horizontālā 
virzienā 

 
Monitoru skata leņķis 170⁰ gan vertikālā, gan horizontā-
lā virzienā 

13.lpp 

1.73.  Savietojamība:  Savietojamība: 5., 14. lpp 

1.74.  Attēlu saglabāšanas iespēja uz USB datu nesēja  Attēlu saglabāšanas iespēja uz USB datu nesēja 5.lpp 

1.75.  Attēlu printēšanas iespēja izmantojot videoprinteri  Attēlu printēšanas iespēja izmantojot videoprinteri 5.,14.lpp 

1.76.  
Attēlu saglabāšana lokālā datu bāzē, kuras kapacitāte ir ne mazāka kā 
140000 attēlu 

 
Attēlu saglabāšana lokālā datu bāzē, kuras kapacitāte ir 
140000 attēlu 

5.lpp 

1.77.  Bezvadu tālvadības pults dažādu attēla pēcapstrādes funkciju veikšanai  
Bezvadu tālvadības pults dažādu attēla pēcapstrādes 
funkciju veikšanai 

5., 14. lpp 

1.78.  Komplektācija:  Komplektācija: 5., 18. lpp 

1.79.  C-loka statīvs 1 C-loka statīvs 18.lpp 

1.80.  Mobilā darba stacija 1 Mobilā darba stacija 19.lpp 

1.81.  Kājas pedālis starojuma aktivēšanai 1 Kājas pedālis starojuma aktivēšanai 4.lpp 

1.82.  Tālvadības pults 1 Tālvadības pults 14.lpp 

1.83.  Termoprinteris 1 Termoprinteris 5.lpp 

1.84.  Papildus prasības:    

1.85. 
Piegādātājam jānodrošina iekārtas garantijas laiks ne mazāk kā 24 (div-
desmit četri) mēneši 

 
Piegādātājs nodrošina iekārtas garantijas laiku 24 (div-
desmit četri) mēnešus 

Apliecinājums 
Nr.1 

 
 

Piegādes un uzstādīšanas laiks  pēc Līguma noslēgšanas – 60 (sešdesmit) dienas. 
  

 


