
Iepirkums 

“Automātiskā nefelometra testu veikšanai 

nepieciešamo reaģentu, piederumu un materiālu piegāde” 

ID Nr. RPNC/2017/SP-5 

 

IZRAKSTS 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2017/SP-5  

Par automātiskā nefelometra testu veikšanai nepieciešamo reaģentu, piederumu un materiālu 

piegādi 

Rīgā            2018. gada  4. janvārī 

 

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

vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481 (turpmāk – Pasūtītājs), valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina, 

valdes locekles Irinas Starkovas un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri darbojas 

pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses, un 

Ārvalsts komersanta Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle, vienotais reģistrācijas 

Nr. 40103906527 (turpmāk – Piegādātājs), kuru saskaņā ar pilnvarojumu pārstāv Maija Baumane 

un Gundars Ziemanis, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse) saskaņā ar sarunu procedūras “Automātiskā 

nefelometra testu veikšanai nepieciešamo reaģentu, piederumu un materiālu piegāde”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. RPNC/2017/SP-5 rezultātiem, noslēdz šādu piegādes līgumu (turpmāk – 

Līgums):  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs uz Līguma darbības laiku nodod Pasūtītājam bezatlīdzības lietošanā automātisko 

nefelometru BN ProSpec (SN: 353830), turpmāk – Iekārta. Iekārta, pamatojoties uz iepriekš 

noslēgto Aprobācijas līgumu, un saskaņā ar Pieņemšanas – nodošanas aktu no 2016. gada 

16. februāra atrodas Pasūtītāja telpās.  

1.2. Piegādātājs pārdod un piegādā, bet Pasūtītājs pērk iekārtas darbībai nepieciešamos reaģentus un 

papildus piederumus, turpmāk saukti Prece, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un Piegādātāja 

sortimentam saskaņā ar 1. pielikumu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

1.3. Pārdošana tiek veikta atsevišķās Preces partijās saskaņā ar Pasūtītāja rakstiskiem pasūtījumiem, 

kuri nosūtīti uz Līgumā norādīto Piegādātāja pilnvarotās personas e-pasta adresi.  

1.4. Pilnvarotās personas: 

- no Pasūtītāja puses – Tatjana Hodasēviča, tālrunis: +371 26164121, e-pasts: 

tatjana.hodasevica@rpnc.lv; 

- no Piegādātāja puses – Gatis Kalve, tālrunis: +371 67015531, mobilais tālrunis: +371 

26596227, e-pasts: gatis.kalve@siemens-healthineers.com .  

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMCENA 

2.1. Kopējā plānotā līgumcena 12 (divpadsmit) mēnešu periodā ir 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši 

euro, 0 centi), kurai papildus tiek piemērota Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā 

pievienotās vērtības nodokļa likme. 

2.2. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību 

pilnīgai izpildei. 

2.3. Preces vienību cena un sortiments norādīts Līguma 1. pielikumā, cenas ir spēkā nemainīgas visu 

šī Līguma darbības laiku.  

2.4. Cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Preču pilnīgu un kvalitatīvu piegādi, tajā skaitā, 

izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu, speciālistu darba apmaksu, pakalpojumu izpildei 
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nepieciešamo līgumu slēgšanu, nodokļiem un nodevām, nepieciešamo atļauju saņemšanu no 

trešajām personām, kā arī ir ņemti vērā visi iespējamie riski, tai skaitā iespējamie 

sadārdzinājumi un citas izmaksas. 

2.5. Pasūtītājam ir tiesības līgumcenas ietvaros pasūtīt Preces daudzumu atbilstoši tā faktiskajai 

nepieciešamībai, saglabājot Līguma 1. pielikumā norādīto vienību izcenojumu.  

 

3. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA 

3.1. Samaksu par Preci veic Pasūtītājs, maksājot ar pārskaitījumu Preces partijas vērtības summu, 

kura norādīta preču pavadzīmē, uz preču pavadzīmē norādīto Piegādātāja kontu ne vēlāk kā 30 

(trīsdesmit) dienu laikā no Preces piegādes datuma. 

3.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad Pasūtītājs veicis Līgumā noteiktās naudas 

summas pārskaitījumu uz Piegādātāja bankas kontu. 

3.3. Piegādātājs rēķinā (preču pavadzīmē) norāda Līguma numuru, Līguma datumu, Iekārtas 

nosaukumu, Preces daudzumu, cenu par vienu vienību un kopējo summu un PVN likmi Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Rēķinus Pasūtītājam 

var iesniegt elektroniski, nosūtot tos uz elektronisko adresi: rekini@rpnc.lv. 

 

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI 

4.1. Piegādājamās Preces vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas Preces piegādes. 

4.2. Pasūtītājs ar Piegādātāju var vienoties par Preces piegādi tās pasūtīšanas dienā. 

4.3. Gadījumā, ja no Piegādātāja neatkarīgu apstākļu dēļ, Piegādātājs nevar piegādāt Preci nākamajā 

darba dienā pēc Pasūtītāja pasūtījuma saņemšanas, Piegādātāja pienākums ir pasūtījuma 

saņemšanas dienā informēt Pasūtītāju par iespējamo Preces saņemšanas termiņu. 

4.4. Preces piegāde līdz Pasūtītājam notiek uz Piegādātāja rēķina. Preces piegādes vieta ir Tvaika 

iela 2, Rīga. 

4.5. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis atzīmē 

uz preču pavadzīmes, apstiprinot Preces pieņemšanu. 

4.6. Piegādātājam ir tiesības nepiegādāt jaunu preču partiju, ja Pasūtītājam ir kāds neapmaksāts 

rēķins ar kavējuma termiņu. Preci piegādā, pēc parāda un soda procentu nomaksas pilnā apjomā. 

4.7. Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāles saistības ir izpildāmas ar nosacījumu, ka tās nav 

pretrunā ar nacionālajām un starptautiskajām likumdošanas normām, tai skaitā eksporta 

kontroles noteikumiem. 

4.8. Pasūtītājs var vienoties ar Piegādātāju par Preces papildus apjoma piegādi Līguma 2.1. punktā 

norādītās līgumcenas ietvaros. 

 

5. PRECES NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

5.1. Preces atbilstību preču pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz preču 

pavadzīmes.  

5.2. Pēc preču pavadzīmes parakstīšanas Pasūtītājam nav vairs tiesību izteikt pretenzijas attiecībā 

uz preces daudzumu un iepakojumu.  

5.3. Preces pieņemšanas laikā konstatētā nekvalitatīvā vai bojātā Prece tiek atdota Piegādātājam, 

kurš to apmaina laikā, par kuru Puses vienojas. 

5.4. Ja pēc Preces pieņemšanas Pasūtītājs konstatē slēptus defektus vai neatbilstības, Pasūtītājs 

nosūta Piegādātājam rakstveida pretenziju un uzaicina Piegādātāju Pasūtītāja norādītā adresē un 

termiņā ierasties sastādīt aktu par konstatētajiem trūkumiem. Piegādātāja neierašanās gadījumā 

Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu bez Piegādātāja klātbūtnes un nosūtīt sastādīto aktu 
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Piegādātājam uz Līgumā norādīto Piegādātāja elektroniskā pasta adresi. Ja Piegādātājs 

nepiekrīt, aktam, Puses pieaicina ekspertu, kura izmaksas sedz vainīgā Puse. 

6. GARANTIJAS 

6.1. Piegādātājs pilda Iekārtas ražotāja saistības no Līguma noslēgšanas brīža un Preces ražotāja 

garantijas saistības no preču pavadzīmes parakstīšanas dienas. 

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieteikt Piegādātājam prasījumu visā garantijas termiņa laikā saskaņā ar 

Piegādātāja nodrošinātās garantijas nosacījumiem. 

 

7. PRETENZIJAS 

7.1. Pretenzijas Piegādātājam attiecībā uz Preces neatbilstību tehniskajai specifikācijai Pasūtītājs var 

izteikt Preces saņemšanas dienā. Gadījumā, ja Precei ir slēpti defekti, pretenzijas var izteikt 5 

(piecu) darba dienu laikā no defektu konstatēšanas brīža. 

7.2. Prece, kurai konstatēti slēpti defekti, tiek atdota Piegādātājam, kurš to apmaina laikā, par kuru 

Puses vienojas atsevišķi. 

7.3. Pretenzijas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi, Pusēm jāizskata ne ilgāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. 

 

8. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA 

8.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar noregulēt starp Pusēm pārrunu ceļā, jāatrisina 

Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.2. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņojuma ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 

8.3. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši saistošiem Latvijas Republikā spēkā 

esošiem normatīviem aktiem. 

8.4. Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šī Līguma, ja Līguma saistību izpilde ir kļuvusi neiespējama 

no abām pusēm neatkarīgu nepārvaramu varas apstākļu dēļ.  

8.5. Pildot šajā līgumā noteiktās saistības, tiek piemēroti vispārpieņemtie nepārvaramas varas 

principi saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma noteikumiem 

8.6. Par šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Piegādātājam 

līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitās daļas) apmērā no nokavētā maksājuma summas par 

katru nokavēto maksājuma dienu. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit 

procenti) no nokavētā maksājuma summas. 

8.7. Par preces nesavlaicīgu piegādi Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (procenta 

vienas desmitās daļas) apmērā no laikā nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto 

piegādes dienu. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procenti) no laikā 

nepiegādātās preces vērtības. 

8.8. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai 

Pusei radītos tiešos zaudējumus, kas ierobežoti kopumā līdz piegādes līguma gada apjoma 

Līguma summai. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai 

Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.  

 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

9.1. Visos jautājumos, kas nav noregulēti Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums 

nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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9.3. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi Pasūtītājam 12 (divpadsmit) 

mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, vai līdz brīdim, kad izlietota līgumcena, atkarībā 

no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. 

9.4. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski 

un abu Pušu parakstīti. Pēc parakstīšanas grozījumi un kļūst par Līguma neatņemamām 

sastāvdaļām 

9.5. Līgumu var izbeigt jebkurā laikā pēc abu Pušu savstarpējas piekrišanas, vai arī, ja viena no 

pusēm rakstiski brīdina otru pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.  

9.6. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai 

personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.7. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, un 

izsniegts katrai Pusei pa vienam eksemplāram. 

 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 
Pasūtītājs: 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481 

Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 

Banka: LUMINOR Bank AS 

Kods: NDEALV2X 

Konta Nr. LV57NDEA0000082489490 

Tālr.:+371 7080112; Fakss: +371 7222305 

 

 

_______________________________ 

Valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins 

 

_______________________________ 

Valdes locekle Irina Starkova 

 

_______________________________ 

Valdes loceklis Imantas Rezebergs 

 

Piegādātājs: 

Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle 

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103906527 

Juridiskā adrese: Biroju iela 10, Lidosta 

“Rīga”, Mārupes novads, Latvija, LV-1053 

Banka: LUMINOR Bank AS 

Kods: NDEALV2X 

Konta Nr. LV23NDEA0000084581422 

Tālr.: +371 67015542; Fakss: +371 6701735 

 

_______________________________ 

Pilnvarotā persona Maija Baumane 

 

_______________________________ 

Pilnvarotā persona Gundars Ziemanis 

 

 


