3.pielikums
Iepirkumam 8.1 p. kārtībā

"Veloergometrijas slodzes testu
iekārtas ar datu analīzi" piegāde un uzstādīšana
Identifikācijas Nr. SMC2013/03
PIEGĀDES LĪGUMS
Saldū

2013.gada ___. ________________

SIA “Saldus medicīnas centrs” (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), reģistrācijas Nr.
40003187473, juridiskā adrese Slimnīcas iela 3, Saldus LV-3801, valdes priekšsēdētāja
Ingemara Harmsena personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz SIA “Saldus medicīnas centrs”
Statūtu pamata, no vienas puses un ________________________, reģ. Nr.
________________, juridiskā adrese _______________________________, tās
___________________ personā, kurš/a darbojas uz ____________ pamata, turpmāk saukts
Piegādātājs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puses, darbojoties bez maldiem, viltus un
spaidiem, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā veiktajam iepirkumam (ID
Nr. SMC2013/03) noslēdz savā starpā sekojošu piegādes Līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Piegādātāja, iepirkumā
iesniegtajam piedāvājumam, turpmāk tekstā Piedāvājums (3.pielikums), piegādā Pasūtītājam,
bet Pasūtītājs pieņem Veloergometrijas sistēmu ________________, turpmāk šī līguma
tekstā saukta Prece.
1.2. Precei ir pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām (nokomplektētam), kas
noteiktas Tehniskā – finanšu piedāvājumā un kas ir šī līguma 3.pielikums.
1.3. Preci Piegādātājs piegādā, uzstāda un apmāca personālu pie Pasūtītāja Slimnīcas ielā 3,
Saldū, Pasūtītāja norādītajās telpās.
2. Preces cena un apmaksas nosacījumi
2.1. Līguma kopējā summa, ko veido pilnībā tehniskajai specifikācijai atbilstošas Preces
piegāde, uzstādīšana, palaišana darbībā pie Pasūtītāja un Pasūtītāja darbinieku apmācība ar
iekārtu pie Pasūtītāja un 24 mēnešu servisa apkope, ir LVL __________
(_________________________) bez 21% PVN, EUR________________
(______________________). Kopējā cena ar 21% PVN ir LVL _______
(___________________________), EUR ____________
(____________________________).
2.2. Norēķins par preci sākas pēc Preces piegādes, nodošanas - pieņemšanas akta
parakstīšanas, personāla apmācības pie Pasūtītāja.
2.3. Norēķins par preci tiek veikts sešu mēnešu laikā. Pasūtītājs drīkst veikt norēķinu
par preci arī ātrākā termiņā.
2.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem līguma izpildes gaitā tiek grozīta preču pievienotās
vērtības nodokļa (PVN) likme, Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu
vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozīta.
2.5. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz
Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
3. Piegādes termiņi un nosacījumi
3.1.Prece tiek piegādāta ne vēlāk kā 4 (četru) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Par
piegādes datumu uzskata datumu, kad Piegādātājs ir piegādājis Preci, uzstādījis, palaidis

darbībā, apmācījis personālu darba vietā, un nodevis Preci Pasūtītājam, un ir parakstīts
pieņemšanas – nodošanas akts.
3.2. Nododot Preci Piegādātājs, vai Piegādātāja pilnvarota persona, nodod visus Preces
dokumentus, kas nepieciešami, lai veiktu tās reģistrāciju (ja šādas iekārtas reģistrācija
paredzēta normatīvajos aktos), t.sk. sertifikātus, lietošanas instrukcijas u.c. dokumentus valsts
– latviešu valodā, uzstāda, palaiž iekārtu darbībā (pārbauda tās darbību pie Pasūtītāja) un veic
personāla praktisku apmācību, kas tiek apliecināts ar atsevišķu aktu par apmācības veikšanu.
4. Preces kvalitāte
4.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Līgumā minēto Preci nelietotu, pienācīgā kvalitātē, pilnībā
atbilstošu piedāvājumā norādītās Tehniskās specifikācijas prasībām un iesniegtajam
piedāvājumam un atbilstošā iepakojumā.
5. Garantijas
5.1. Piegādātāja piegādātās Preces garantijas laiks ir vismaz 24 (divdesmit četri ) mēneši no
Preces ekspluatācijā nodošanas brīža, ko apstiprina Preces pieņemšanas-nodošanas akts.
5.2. Piegādātājs apņemas garantijas laikā, kas ir minēts šī Līguma 5.1. punktā, bez maksas
novērst jebkuru Preces defektu.
5.3. Piegādātājs apņemas bez maksas veikt servisa apkopi aparatūras garantijas laikā.
5.4. Piegādātāja garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies dēļ:
5.4.1. Preces ekspluatācijas neatbilstoši tās ekspluatācijas norādījumiem (ražotāja
instrukcijām);
5.4.2. neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu
lietošanu Precē, kas ir pretrunā ar ražotāja instrukcijām;
5.5. Pasūtītājs nekavējoties rakstiski paziņo Piegādātājam par jebkuru Preces bojājumu vai
darbības traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. Piegādātājam ne vēlāk kā 2 darba
dienu laikā no paziņošanas brīža jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Ja Piegādātājs šajā
termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam.
5.6. Pamatojoties uz defektu aktu, Piegādātājam ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no defektu
akta sastādīšanas brīža jānomaina Preci vai tās daļas, kurām ir defekts bez Pasūtītāja papildus
samaksas visā garantijas laikā.
6. Pušu atbildība
6.1. Ja Piegādātājs pārkāpj līgumā noteikto piegādes laiku, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no
Piegādātāja līgumsodu 0,1 % apmērā no Preces vērtības par katru nokavētu kalendāro dienu,
bet ne vairāk kā 10 % apmērā no Preces kopējās vērtības.
6.2. Ja Prece netiek apmaksāta laikā saskaņā ar šī līguma 2. 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 kopējās vērtības.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā
līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
7. Līguma grozīšanas kārtība
7.1. Līguma noteikumi var tikt grozīti, abām pusēm rakstiski vienojoties, bet nav pieļaujama
līguma summas palielināšana vai piegādes termiņa pagarināšana.
7.2. 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.
8. Strīdu un citu jautājumu risināšanas kārtība

8.1. Abu Pušu pretenzijas vai domstarpības, kas saistītas ar šo līgumu, tiek risinātas sarunu
ceļā, bet nepanākot vienošanos – Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.
8.2. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek izskatīti atbilstoši spēkā esošo tiesību
aktu noteikumu prasībām.
9. Citi noteikumi
9.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei,
ievērojot Līguma noteikumus.
9.2. 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.
9.3. Puses nav tiesīgas ar šo līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām
bez otras puses rakstiskas piekrišanas
9.4. Pušu juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, Puses pienākums ir septiņu
dienu laikā paziņot šo informāciju otrai Pusei.
9.5. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie
Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
pielikumā: 1.pielikums – iepirkuma noteikumi
2.pielikums – Pieteikums
3.pielikums – Tehniskais – finanšu piedāvājums

10. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
SIA „Saldus medicīnas centrs”
Slimnīcas iela 3,
Saldū, Saldus nov.,
LV-3801
reģ. Nr. 40003187473
A/S SEB banka
UNLALV2X
LV59UNLA0015016130915
____________________________
Valdes priekšsēdētājs :
Ingemars Harmsens
Saldus
________________________________
Parakstīšanas vieta un datums

Piegādātājs:

