
 
LĪGUMS Nr. 01-29/212 

(Par Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas 

iekārtu rekvalifikāciju) 

 

 

Rīgā, 2018. gada 8. maijā 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, 

reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā adrese - Duntes iela 22, Rīga (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 

 SIA “AB MEDICAL GROUP RIGA”, reģistrācijas Nr. 40003373297, juridiskā adrese 

– Gustava Zemgale gatve 62, Rīga, LV-1039 (turpmāk – Izpildītājs), tās Rinalda Krūkļa personā, 

kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses,  

pamatojoties uz iepirkuma “Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas 

iekārtu rekvalifikācija”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/9MP, rezultātiem, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Līguma priekšmets ir tvaika sterilizācijas un instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas 

iekārtu (turpmāk – Iekārtas), rekvalifikācija atbilstoši LVS EN ISO 285; LVS EN ISO 

13485; LVS EN ISO 17665; LVS EN ISO 15882; LVS EN ISO 15883 standartu prasībām 

(turpmāk – Pakalpojums). 

 

2. Izpildītāja pienākumi 

 

2.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Iekārtu veiktspējas (PQ – Performance qualification) 

rekvalifikāciju atbilstoši LVS EN ISO 285; LVS EN ISO 13485; LVS EN ISO 17665; 

LVS EN ISO 15882; LVS EN ISO 15883 standartu prasībām, saskaņā ar Līguma un tā 

pielikumu (pielikums Nr. 1 –“Finanšu piedāvājums”, kurā norādītas Pakalpojuma cenas, 

un pielikums Nr. 2 – “Tehniskais piedāvājums”, kurā norādīti Pakalpojuma ietvaros 

veicamie darbi), kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas, noteikumiem. 

2.2. Izpildītājs garantē Pakalpojuma kvalificētu veikšanu, izmantojot savus materiālus un 

personālu. 

2.3. Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanas laiki ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

2.4. Par papildus darbiem, kas nav iekļauti tehniskajā specifikācijā, sastādīt plānojamo 

izmaksu tāmi, kas iesniedzama Pasūtītājam izvērtēšanai un apstiprināšanai, nepārsniedzot 

kopējo līguma summu. 

 

3. Pasūtītāja pienākumi 

 

3.1. Nodrošināt Izpildītāja speciālistiem netraucētu piekļūšanu Iekārtām Pakalpojuma 

sniegšanai, iepriekš ar Izpildītāju saskaņotā laikā. 

3.2. Informēt Izpildītāju par Iekārtu trūkumiem vai bojājumiem, sniedzot informāciju par 

problēmu (kļūdu kodi, kļūdu apraksti, avārijas, apstākļi). 

3.3. Savlaicīgi pieņemt Izpildītāja sniegto Pakalpojumu un veikt samaksu par to atbilstoši 

Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem un Līguma pielikumam Nr. 1, ja Pakalpojums sniegts 

savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē, un ir sagatavoti Iekārtu kvalifikācijas protokoli. 

 

4. Līguma summa un samaksas kārtība 

 

4.1. Kopējā Līguma summa ir 27840,00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti 

četrdesmit eiro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), 33686,40 



2 
 

EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit seši eiro, 40 centi) ar PVN. 

Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek aprēķināts un maksāts 

atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajai likmei. 

4.2. Izpildītājs reizi mēnesī izraksta rēķinu Pasūtītājam, saskaņā ar Līguma pielikumā Nr. 1 

noteikto izlīdzināto mēneša maksājumu, tas ir, 1160,00 EUR (viens tūkstotis viens simts 

sešdesmit eiro, 00 centi) bez PVN, 1403,60 (viens tūkstotis četri simti trīs eiro, 60 centi) 

ar PVN. 

4.3. Pasūtītājs veic Līguma 4.2. punktā noteikto rēķinu apmaksu 45 (četrdesmit piecu) dienu 

laikā pēc rēķina saņemšanas. 

4.4. Pakalpojuma cenā ir iekļauti visi transporta izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas 

rodas Izpildītājam sakarā ar Pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam. 

 

5. Pakalpojuma izpildes noteikumi 

 

5.1. Izpildītājs Pakalpojuma izpildi uzsāk ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no Līguma spēkā 

stāšanās dienas, un veic to divās daļās. 

5.2. Pēc katras Pakalpojuma izpildes daļas sagatavo Iekārtu tehnisko dokumentāciju 

(kvalifikācijas protokolus) un Iesniedz to Pasūtītājam ar Pakalpojuma izpildes 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

5.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā saskaņo iesniegto Pakalpojuma izpildes pieņemšanas 

- nodošanas aktu, to parakstot, vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus par Pakalpojuma 

apjomu un/ vai kvalitāti. 

5.4. Pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu ar Pakalpojuma izpildes pieņemšanas un nodošanas 

akta parakstīšanu. 

 

6. Līguma darbības termiņi 

 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tiek noslēgts uz 24 (divdesmit četriem) 

mēnešiem. 

6.2. Pusēm ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, par to savstarpēji vienojoties. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš 

rakstiski par to brīdinot Izpildītāju, ja: 

6.3.1. Izpildītājs noteiktajos termiņos neveic Pakalpojumu vai veic to nekvalitatīvi; 

6.3.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

6.3.3. iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Izpildītāja šajā Līgumā 

noteikto saistību izpildi; 

6.3.4. notikusi Izpildītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 

6.3.5. pret Izpildītāju uzsākta maksātnespējas procedūra. 

6.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot par to rakstisku paziņojumu 

uz Pasūtītāja juridisko adresi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja iestājies kāds no šādiem 

apstākļiem: 

6.4.1. Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kavē Līgumā noteikto maksājumu 

veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no 

Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi; 

6.4.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta  

vai pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība. 

6.6. Šī Līguma saistību izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs veic pilnu norēķinu un samaksā visus 

Izpildītāja pamatoti iesniegtos rēķinus par faktiski veikto Pakalpojumu līdz līgumsaistību 

pilnīgai izbeigšanai. 
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7. Pārējie nosacījumi 

 

7.1. Puses var grozīt un papildināt Līgumu, tai skaitā, Līguma pielikumus, par to savstarpēji 

vienojoties. Šādi grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, jāparaksta abām 

Pusēm un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Pušu saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi 

notiek rakstveidā. 

7.2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadās saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.3. Visus strīdus un domstarpības, kas Pusēm rodas saistībā ar Līguma izpildi, Puses risina 

savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu vai domstarpības savstarpēju pārrunu ceļā Puses nevar 

atrisināt, strīdu vai domstarpības Puses risina Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.4. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un 

pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs. 

7.5. Izpildītājs nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja iepriekšējas 

piekrišanas. 

7.6. Pušu kontaktpersonas par Līguma izpildi: 

7.6.1. No Pasūtītāja puses: Inga Buša tālr. ________, e-pasts – ______________  

7.6.2. No Izpildītāja puses: Uldis Mangulsons tālr. ________, e-pasts – ______________ 

7.7. Juridiskā statusa, juridiskās adreses, kontaktpersonu vai bankas rekvizītu maiņas 

gadījumā, Puses pienākums ir 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot par to otrai Pusei. 

7.8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 8 lpp. Līgums sastāv no līguma 

teksta uz 3 lpp. un pielikuma Nr. 1 uz 3 lpp., pielikuma Nr. 2 uz 2 lpp., kas ir šī Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas. 

7.9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja, un abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

Pasūtītājs: 

  

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Reģistrācijas Nr.: 40003410729 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

AS „Swedbank” 

Konta Nr. LV92HABA0551009437916 

Kods: HABALV22 

Tālrunis 67399300, fakss 67392348 

Izpildītājs: 

  

SIA “AB MEDICAL GROUP RIGA” 
Reģistrācijas Nr.:  40003373297 

Gustava Zemgale gatve 62, Rīga, LV-1039 

AS “Swedbank” 

Konts Nr. LV92HABA0551009437916 

Kods: HABALV22 

 

valdes priekšsēdētāja: 

 

_____________________________ 

Anita Vaivode 

 

valdes locekļi: 

 

_____________________________ 

Inese Rantiņa 

 

_____________________________ 

Modris Ciems 

 

valdes loceklis: 

 

_____________________________ 

Rinalds Krūklis 

 

 


