
 

LĪGUMS Nr. 3–29/2015-10 
par laboratorijas reaģentu, diagnostiskumu un to piederumu piegādi  

 

Jelgavā          2015.gada 21.oktobrī 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA", reģ.Nr: 41703007095, 

juridiskā adrese Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001, tās valdes locekles Guntas Arnītes 

personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, 

un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MEDILINK”, reģistrācijas Nr. 40003996045, valdes 

priekšsēdētāja Jāņa Stašulāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk – 

PIEGĀDĀTĀJS, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas PUSES un katra atsevišķi PUSE, 

pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotās sarunu procedūras “Laboratorijas reaģentu, diagnostiskumu 

un to piederumu iegāde“, identifikācijas Nr. JP2015/9 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz 

šādu līgumu turpmāk – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS pērk un PIEGĀDĀTĀJS pārdod un piegādā PASŪTĪTĀJAM laboratorijas 

reaģentus, diagnostiskumu un to piederumus (turpmāk – PRECE), saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA 

iesniegto piedāvājumu iepirkumā (turpmāk – Tehniskais piedāvājums), kas ir Līguma 

1.pielikums. 

1.2. Tehniskajā piedāvājumā norādīts aptuvens PASŪTĪTĀJAM nepieciešamais PREČU daudzums. 

PASŪTĪTĀJAM nav pienākuma iegādāties visu Tehniskajā piedāvājumā norādīto PREČU 

daudzumu, tas iepērk tādu PREČU daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai.  

1.3. PIEGĀDĀTĀJAM nav pretenziju, ka PASŪTĪTĀJS iepērk tādu PREČU daudzumu, kāds 

nepieciešams tā darbības nodrošināšanai. 

 

2. PRECES CENA, DAUDZUMS UN LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA 

2.1. PRECES cenas ir noteiktas atbilstoši PIEGĀDĀTĀJA iesniegtajam Tehniskajam 

piedāvājumam iepirkumā. 

2.2. PRECES cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar PRECI un tās piegādi 

PASŪTĪTĀJAM. 

2.3. Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sastāda 225 729,34 EUR (divi 

simti divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro un 34 centi), turpmāk – 

Līguma kopējā summa. PVN likmi piemēro saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

  

3. PUŠU PIENĀKUMI 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS: 

3.1.1. pārdod un piegādā PRECI atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumam, nodrošina tās atbilstību 

Tehniskajam piedāvājumam un Līguma noteikumiem, kā arī to normatīvo aktu prasībām un 

kvalitātes standartiem, kas uz PRECI attiecas; 

3.1.2. nodrošina PRECES piegādi tās ražotāja iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu PRECES drošību 

pret iespējamajiem bojājumiem transportēšanas un pareizas uzglabāšanas laikā. 

3.1.3. Piegādā preci PASŪTĪTĀJAM uz adresi: Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava. 

3.2. PASŪTĪTĀJS pieņem Līguma prasībām atbilstošu PRECI un veic tās apmaksu. 

 

 

4. PRECES PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 



4.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI atsevišķās partijās atbilstoši PASŪTĪTĀJA pasūtījumam 

(Pasūtījuma veidlapas paraugs 2.pielikumā), ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA pasūtījuma saņemšanas. Pasūtījuma apjomus un veikšanas biežumu 

PASŪTĪTĀJS izvēlas pēc saviem ieskatiem un nepieciešamības. 

4.2. PRECES nodošana un pieņemšana noformējama, PUŠU pārstāvjiem parakstot Preču 

pavadzīmi – rēķinu. PRECE uzskatāma par piegādātu ar Preču pavadzīmes – rēķina abpusējas 

parakstīšanas brīdi. 

4.3. PIEGĀDĀTĀJS ir atbildīgs par PRECES nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz Preču 

pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas brīdim. 

4.4.PASŪTĪTĀJA pārstāvim ir tiesības pirms pieņemšanas pārbaudīt PRECI, nepieņemt to un 

neparakstīt Preču pavadzīmi – rēķinu, ja PRECE neatbilst kvalitātes prasībām vai Tehniskajam 

piedāvājumam, iesniedzot PIEGĀDĀTĀJAM rakstveida pretenziju.  

4.5.Konstatējot PRECES neatbilstību kvalitātes prasībām vai Tehniskajam piedāvājumam, pēc 

Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas, PASŪTĪTĀJS sastāda defektācijas aktu un nosūta to 

PIEGĀDĀTĀJAM. 

4.6.PIEGĀDĀTĀJAM Līguma prasībām neatbilstošā PRECE jāapmaina ne ilgāk, kā 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc Līguma 4.4.punktā minētās pretenzijas vai 4.5.punktā minētā akta saņemšanas 

dienas. 

 

5. PRECES KVALITĀTE 

5.1.PRECES kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātām nekaitīguma prasībām.  

5.2.Par Līguma prasībām atbilstošu PRECI Līguma ietvaros atzīstama PRECE, kas atbilst Līguma 

noteikumiem un Tehniskajam piedāvājumam. 

5.3.PIEGĀDĀTĀJAM nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo PRECI, ja tā zaudējusi kvalitāti 

PRECES uzglabāšanas un lietošanas noteikumu neievērošanas rezultātā no PASŪTĪTĀJA 

puses. 

5.4.PRECE atzīstama par Līguma noteikumiem neatbilstošu arī gadījumos, kad no PIEGĀDĀTĀJA 

puses par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai 

tā nav sniegta vispār. 

 

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1.Norēķini par PRECI tiek veikti ar pārskaitījumu PIEGĀDĀTĀJA norādītajā norēķinu kontā 

bankā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no PRECES piegādes dienas, saskaņā ar Preču pavadzīmi – 

rēķinu. 

6.2.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS maksājuma uzdevumu ir iesniedzis 

bankā. 

6.3.Ja tiek piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša PRECE, norēķini par 

PRECI ir veicami pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu. 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1.Ja PIEGĀDĀTĀJS kavē PRECES piegādi Līgumā noteiktajā termiņā vai ir piegādājis Līguma 

nosacījumiem neatbilstošu Preci un neapmaina to Līgumā noteiktajā kārtībā, par katru nokavēto 

dienu tas maksā līgumsodu 0.1% (nulle komats viena procenta) apmērā no konkrētā pasūtījuma 

kopējās summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.  

7.2.Ja PASŪTĪTĀJS neveic norēķinus par piegādāto PRECI Līguma 6.1.punktā noteiktajā termiņā, 

tas maksā līgumsodu 0.1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma 

summas par katru nokavēto dienu, saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA iesniegto rēķinu, bet ne vairāk 

kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.  

7.3.Visus līgumā minētos un aprēķinātos līgumsodus PUSES samaksā viena otrai 10 (desmit) darba 

dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, kā arī PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt kārtējā 



maksājuma summu par piegādāto PRECI, atskaitot no tās Līguma 7.1. punktā noteiktajā kārtībā 

aprēķināto līgumsoda summu. 

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no Līguma saistību izpildes.  

7.5.PUSES ir atbildīgas par otrai PUSEI nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas PUSES 

vai tās darbinieku, kā arī PUSES līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Neviena no PUSĒM nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi 

iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, ja PUSE par 

šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru PUSI 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu 

rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes termiņš tiek pagarināts attiecīgi par 

tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet 

ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām. 

8.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), valdības 

izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no PUSĒM neatkarīgi radušies 

ārkārtēja rakstura apstākļi, ko PUSĒM nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.  

8.3. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katra no 

PUSĒM ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru PUSI 5 

(piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā PUSE tiek atbrīvota no līgumsoda un zaudējumu 

atlīdzināšanas pienākuma.  

 

9. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA 

9.1.Strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā, PUSES atrisina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Ja PUSES nevar panākt vienošanos 10 (desmit) dienu laikā, tad strīds risināms 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

9.2.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līguma darbību 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski 

paziņojot PIEGĀDĀTĀJAM, ja: 

9.2.1. PIEGĀDĀTĀJS tiek likvidēts, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība; 

9.2.2. Pasludināts PIEGĀDĀTĀJA maksātnespējas process; 

9.2.3. PIEGĀDĀTĀJS ir zaudējis tiesības pārdot PRECES; 

9.2.4. PIEGĀDĀTĀJS nepiegādā PRECI atbilstoši Līguma 1.pielikumam un/vai PASŪTĪTĀJA 

pasūtījumam un/vai piegāde nokavēta vairāk kā 10 (desmit) dienas; 

9.2.5. PIEGĀDĀTĀJS nepilda citus Līguma nosacījumus. 

9.3.Līguma izbeigšanas gadījumā PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM par faktiski laikā 

veiktajām PRECES piegādēm. 

 

10. LĪGUMA TERMIŅŠ  

Līgums stājas spēkā 2015.gada 21.oktobrī un ir spēkā līdz Līguma kopējās summas sasniegšanai, 

bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Līguma noslēgšanas dienas.  

 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1.PUSES var izdarīt grozījumus Līgumā ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.
1
 panta 

nosacījumus. 

11.2.PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē PASŪTĪTĀJA 

laboratorijas vadītāju Kasparu Bliti, tālrunis 29106251, fakss 63023129, e-pasts 

jp@jelgavaspoliklinika.lv. 

11.3.PASŪTĪTĀJS par pilnvaroto pārstāvi Preču pavadzīmju – rēķinu parakstīšanai Līguma 

izpildes laikā nozīmē PASŪTĪTĀJA galveno medicīnas māsu Baibu Plāsi, tālrunis 26444177, 

fakss 63023129, e-pasts baiba.plase@jelgavaspoliklinika.lv 

11.4.PIEGĀDĀTĀJS par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē: 

mailto:jp@jelgavaspoliklinika.lv
mailto:baiba.plase@jelgavaspoliklinika.lv


Par produktiem: Iveta Zauska, tālrunis 67840380, mob.tālr. 29427062, e-pasts: 

iveta@medilink.lv 

Pasūtījumiem: noliktavas darbinieki, tālrunis 67840375, fakss 67544930, e-pasts: 

noliktava@medilink.lv.  

11.5.PUSES 3 (triju) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu 

rekvizītu izmaiņām.   

11.6.Līgums sastādīts latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām, tai skaitā Tehniskais piedāvājums 

(1.pielikums) uz 7 (septiņām) lapām, Pasūtījuma veidlapa (2.pielikums) uz 1 (vienas) lapas, 2 

(divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA 

un viens pie PIEGĀDĀTĀJA.  

 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJS 

SIA „Jelgavas poliklīnika” SIA „MEDILINK” 

Reģ. kods: 41703007095 Reģ.nr.40003996425 

Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001 Juridiskā adrese: Biķernieku iela 121, Rīga, LV – 1021 

Biroja adrese: Viskaļu iela 11, Rīga, LV -  1026 

A/S Swedbank  Banka: AS “Swedbank” 

HABALV22 

LV34 HABA 05510220 57205 

 

Kods: HABALV22 

 

Konts: LV92 HABA 0551 0200 1925 8 

 

 

 

                                                 G.Arnīte                                                                   J.Stašulāns 
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