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IZRAKSTS 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2017/01 

par medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšanu VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” vajadzībām 

 

 

Rīgā, 

2017. gada 3. jūlijā 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, reģistrācijas 

Nr. 50003342481, turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, tās valdes priekšsēdētāja Jāna Buģina un valdes 

locekles Irinas Starkovas personā, kuri rīkojas uz statūtu un valdes pilnvarojuma (valdes lēmums Nr. 5.1; 

25.07.2016. protokols Nr.11) pamata, no vienas puses, un  

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NACIONĀLAIS MEDICĪNAS SERVISS – 

LABORATORIJA”, reģistrācijas Nr. 40003269835, turpmāk tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, tās valdes 

priekšsēdētājas Dainas Sinkevičas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, 

 
ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma „ Medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšana VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/01, 

rezultātiem IZPILDĪTĀJS ir ieguvis tiesības noslēgt šo līgumu; noslēdza šo līgumu par sekojošo, 

turpmāk tekstā saukts – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt PASŪTĪTĀJA pieprasītos un 

attiecīgos nosūtījumos minētos laboratorijas izmeklējumus, turpmāk tekstā saukti – 

Izmeklējumi, PASŪTĪTĀJA iesniegtajiem paraugiem, savukārt PASŪTĪTĀJS apņemas 

apmaksāt IZPILDĪTĀJA veiktos maksas izmeklējumus, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem. 

1.2. Pakalpojumu sniegšanas vieta – IZPILDĪTĀJA laboratorijas Rīgā, Latvijā. 

1.3. Veicamie izmeklējumi un to cenas ir noteiktas šī Līguma pielikumā Nr.1. 

 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1. Par izmeklējumiem PASŪTĪTĀJS norēķinās saskaņā ar šim Līgumam pievienotajā 

IZPILDĪTĀJA Piedāvājumā noteiktajām cenām (pielikums Nr.1).  

2.2. Par izmeklējumiem, kurus pasūtījis PASŪTĪTĀJS, bet kas nav iekļauti Līguma pielikumā Nr.1, 

PASŪTĪTĀJS norēķinās atbilstoši IZPILDĪTĀJA maksas pakalpojumu cenrādim, un tie nav šī 

Līguma priekšmets.  

2.3. Pakalpojuma cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.  

2.4. Plānotā Līguma kopējā summa par Līguma pielikumā Nr.1 noteiktajiem pakalpojumiem 

72 000,00 (septiņdesmit divi tūkstoši un 0 centi) EUR bez pievienotā vērtības nodokļa.  

2.5. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par iepriekšējā mēnesī veiktajiem maksas 

izmeklējumiem, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA rēķinu, ko IZPILDĪTĀJS līdz katra mēneša 

piektajam datumam nosūta PASŪTĪTĀJAM.  

2.6. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu par veiktajiem maksas izmeklējumiem katru mēnesi bankas 

pārskaitījuma veidā uz zemāk minēto IZPILDĪTĀJA norādīto norēķina kontu 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. 

2.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kas PASŪTĪTĀJS veicis bankas pārskaitījumu 

IZPILDĪTĀJA kontā. 
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2.8. Katra no pusēm sedz savus izdevumus par komisiju un banku pakalpojumiem, kas saistās ar 

naudas paskaitījumiem.  

 

3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

3.1. Saskaņā ar PASŪTĪTĀJA nosūtījumu, IZPILDĪTĀJS veic paraugu izmeklēšanu ar paziņotām 

metodēm noteiktajā laika termiņā jebkurā IZPILDĪTĀJA laboratorijā, kas ir kompetenta to 

veikt. Paraugu nodod izmeklēšanai citai laboratorijai gadījumos, kad IZPILDĪTĀJS neveic 

PASŪTĪTĀJA prasītos izmeklējumus vai nepieciešama parauga papildus izmeklēšana 

references laboratorijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. IZPILDĪTĀJS informē 

PASŪTĪTĀJU par jebkādām novirzēm no līguma. 

3.2. IZPILDĪTĀJS apņemas izmeklējumus veikt ātrāk nekā 24 stundās. Izmeklējumu veikšanas 

laiks, kurš var pārsniegt 24 stundu robežu, ir norādīts Līguma pielikumā Nr.2. 

3.3.  IZPILDĪTĀJS nodrošina, ievērojot noteikumus par bīstama bioloģiskā materiāla 

transportēšanu, testējamā materiāla piegādi laboratorijā un izmeklējumu pārskatu piegādi 

PASŪTĪTĀJAM darba dienās ne retāk kā vienu reizi dienā no plkst. 9:00-12:00, kā arī 

PASŪTĪTĀJAM pastāv iespēja analīžu atbildes saņemt e-pastā vai pa faksu.  

3.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina CITO izmeklējumu materiālu piegādi laboratorijā ārpus darba laika, 

brīvdienās, svētku dienās un izmeklējumu rezultātu paziņošanu.  

3.5. IZPILDĪTĀJS atkārto izmeklēšanu uz sava rēķina, ja izmeklēšanas procesā IZPILDĪTĀJA 

vainas dēļ radušās kļūdas. 

3.6. IZPILDĪTĀJS nodod izmeklēšanas pārskatu tikai PASŪTĪTĀJAM vai tā pilnvarotam 

pārstāvim. 

3.7. IZPILDĪTĀJS garantē PASŪTĪTĀJAM konfidencialitāti – neizpauž trešajām personām bez 

PASŪTĪTĀJA piekrišanas informāciju par pacientu un izmeklēšanas rezultātiem, izņemot 

gadījumus, kad šādas informācijas sniegšana noteikta normatīvajos aktos. 

3.8. Laboratorijai ir tiesības neveikt parauga izmeklēšanu, ja paraugs neatbilst metodes 

nosacījumiem, un tādēļ ir iespējami kļūdaini izmeklēšanas rezultāti. IZPILDĪTĀJS var 

pieprasīt no PASŪTĪTĀJA atkārtotu izmeklējamā materiāla iesniegšanu. 

3.9. IZPILDĪTĀJS uzglabā paraugus pēc izmeklēšanas laika periodu, kurā ir iespējams veikt 

atkārtotu vai papildus izmeklēšanu. 

3.10. IZPILDĪTĀJS garantē līguma darbības laikā nemainīgu Izmeklējumu cenu, kas fiksēta 

Līguma pielikumā Nr.1. Cenu maiņa ir pieļaujama tikai gadījumos, kad tas ir, saistīts ar 

izmaiņām LR normatīvajos aktos, vai energoresursu tarifa izmaiņām, bet ne vairāk kā 10% 

līguma darbības laikā, par ko IZPILDĪTĀJS rakstiski, paziņo PASŪTĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) 

dienas iepriekš. 

3.11. Iesniedz PASŪTĪTAJAM reizi mēnesī rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem 

pakalpojumiem. Rēķinu IZPILDĪTĀJS izraksta, ņemot vērā izmeklējumu cenu un mēnesī 

veikto izmeklējumu skaitu un veidu.  

 

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

4.1. PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJA pilnvarotai personai kvalitatīvu izmeklējamo materiālu 

(pareiza pacientu identifikācija un paraugu marķējums, materiāla pareiza uzglabāšana) kopā ar 

precīzi un pareizi noformētu nosūtījumu. Nosūtījuma izrakstīšana uzskatāma par pasūtījuma 

izdarīšanu. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par nosūtījuma veidlapā ietverto ziņu patiesumu. 

4.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums ievērot paraugu ņemšanas, glabāšanas un transportēšanas 

noteikumus un termiņus saskaņā ar norādījumiem.  

4.3. PASŪTĪTĀJS apņemas sniegt IZPILDĪTĀJAM visu informāciju, kas nepieciešama 

Izmeklējumu veikšanai un kuru IZPILDĪTĀJS var pamatoti pieprasīt. 

4.4. PASŪTĪTĀJAM vai viņa pārstāvim ir tiesības piedalīties viņa pasūtīto izmeklēšanas darbu 

izpildē, ievērojot konfidencialitāti attiecībā pret citiem paraugiem. 
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4.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izvēlēties izmeklēšanas pārskatu saņemšanas veidu, kā arī 

atbildība par izmeklēšanas rezultātu rūpīgu saglabāšanu.  

4.6. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM par veiktajiem Izmeklējumiem, 

saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un izpildīt citas savas līgumsaistības. 

 

5. SANKCIJAS UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA 

 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus par maksas pakalpojumiem apjomos un termiņos, kas 

paredzēti šajā līgumā, PASŪTĪTĀJS apņemas maksāt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% 

(vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no nenomaksāto maksājumu summas par katru 

nokavēto maksājumu dienu. Pa daļām iemaksātie vai aizkavētie maksājumi vispirms 

ieskaitāmi pienākošās kavējuma naudas samaksai bez īpaša paziņojuma PASŪTĪTĀJAM.  

5.2. Ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina Izmeklējumus, kas noteikti šī līguma 1.3. punktā, tad 

IZPILDĪTĀJS samaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) 

apmērā no nenodrošināto Izmeklējumu kopējās summas par katru nokavēto dienu.  

5.3. Līgumslēdzēju puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu 

izpildi. Katra līgumslēdzēja puse ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti paša puses vai tās 

pilnvaroto personu vai darbinieku ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.  

 

6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

 

6.1. Līgums stājas spēkā ar 2017. gada 3. jūliju. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad tiek sasniegta 

plānotā Līguma kopējā summa, kas norādīta Līguma 2.4. punktā. 

6.2. Līgumu var lauzt katra no līgumslēdzējām pusēm, vienu mēnesi iepriekš rakstiski par to 

brīdinot otru pusi vai pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties par Līguma laušanu. 

6.3. Līguma papildus noteikumi: laboratorijas nosūtījuma veidlapas, asins noņemšanas sistēmas un 

transporta pakalpojumus garantē IZPILDĪTĀJS. Papildus apmaksa netiks piestādīta. 

6.4. Līgums atceļ visus Līgumus, kurus puses ir noslēgušas pirms tam, un, kas jebkādā veidā 

attiecas uz Līguma priekšmetu, un šis rakstiskais Līgums pilnībā apliecina līgumslēdzēju pušu 

vienošanos. 

6.5. Mutiskas diskusijas un argumenti Līguma pārrunāšanas laikā nav uzskatāmi par Līguma 

nosacījumiem. 

6.6. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šajā Līgumā ir izdarāmi tikai pusēm par to papildus 

rakstveidā vienojoties.  

6.7. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, vai, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja 

tas nav iespējams, LR tiesā pēc piekritības.  

6.8. Visos pārējos Līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas likumdošanas, tajā 

skaitā, Latvijas Civillikuma.  

6.9. Līgumslēdzēju puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas 

pilnvarotās personas: 

6.9.1. pilnvarotās personas no PASŪTĪTĀJA puses ir: 

- Iveta Ķiece, tālrunis: +371 67080157, e-pasts: iveta.kiece@rpnc.lv; 

- Sarmīte Skaida, tālrunis: +371 67080148, e-pasts: sarmite.skaida@rpnc.lv; 

6.9.2. pilnvarotā persona no IZPILDĪTĀJA puses ir Inga Grikpede, tālrunis: +371 67144015, 

+371 29239752, e-pasts: inga.grikpede@nms-laboratorija.lv. 

6.10. Visos pārējos Līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas likumdošanas, tajā 

skaitā, Latvijas Civillikuma.  

6.11. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, katrai pusei pa vienam 

eksemplāram.  

6.12. Šī līguma neatņemama sastāvdaļa ir pielikumi: 

6.12.1. pielikums Nr.1 “Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums” uz 6 lp.; 

6.12.2. pielikums Nr.2 “Izmeklējumu veikšanas laiki” uz 4 lp.; 

mailto:iveta.kiece@rpnc.lv
mailto:inga.grikpede@nms-laboratorija.lv
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6.12.3. pielikums Nr.3 “CITO izmeklējumu veikšanas laiki” uz 3 lp. 

 

 

7.  

8. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS:  

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” “NACIONĀLAIS MEDICĪNAS SERVISS  

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1058 - LABORATORIJA” 

Reģ. Nr. 50003342481 Biķernieku iela 25A, Rīga, LV-1039 

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle Reģ. Nr. 40003269835 

Kods: NDEALV2X Banka: A/S “Swedbank” 

Konta Nr. LV75NDEA0000082489490 Kods: HABALV22 

Tālrunis: +371 67080112 Konts: LV63HABA0001408037316 

E-pasts: rpnc@rpnc.lv  Tālrunis: +371 67144015; +371 29239752 

 E-pasts: inga.grikpede@nms-laboratorija.lv 

 

______________________________ ______________________________  

/Jānis Buģins/ /Daina Sinkeviča/ 

 

______________________________ 

/Irina Starkova/ 
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