
Līgums  
par strerilizācijas materiālu un ķirurģisko instrumentu mazgāšanas līdzekļu 

 iegādi un piegādi 

Valmierā 

2014.gada 07.oktobrī        Nr.VS/2014-210 

  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003258333, juridiskā adrese - Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4201, tās valdes 

priekšsēdētāja Uģa Muskova personā, kurš rīkojas uz pilnvaras (2014.gada 07.janvāra Kārtējās 

valdes sēdes lēmums (protokols Nr.1, 4.p.)) pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA „Hygeia”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103385536, juridiskā adrese – Magoņu iela 

14, Rīga, LV-1002, tās valdes locekles Dainidas Lavendeles personā, kura rīkojas uz Statūtu 

pamata, turpmāk – Piegādātājs, no otras puses,  

kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - Puses vai Puse, ar saistošu spēku kā sev, tā 

savu tiesību, saistību un pienākumu tālāk pārņēmējiem un ieguvējiem, izsakot savu gribu brīvi - 

bez maldības, viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties un pamatojoties uz Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” izveidotās Iepirkuma komisijas 2014.gada 

19.septembra lēmumu, ar kuru par uzvarētāju 2014.gada 15.augustā izsludinātās iepirkuma 

procedūras „Strerilizācijas materiālu un ķirurģisko instrumentu mazgāšanas līdzekļu iegāde un 

piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.VS 2014/21, Iepirkuma daļā Nr.4 „Mazgāšanas līdzeklis 

lietošanai automātiskajās instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās” un Iepirkuma daļā 

Nr.5 „Skalošanas līdzeklis lietošanai automātiskajās instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas 

iekārtās”, turpmāk – Iepirkuma procedūra, ietvaros tika atzīts Piegādātājs, noslēdz šādu 

līgumu, turpmāk – Līgums: 

1.Līguma priekšmets. 

1.1.Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt, bet Pasūtītājs pirkt un pieņemt ražotāja Laboratoires 

Anios Aniosyme DLM maxi (mazgāšanas līdzeklis lietošanai automātiskajās instrumentu 

mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās) un Anios RHW (Skalošanas līdzeklis lietošanai 

automātiskajās instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās), turpmāk– Prece, atbilstoši 

šim Līgumam un Piegādātāja Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtam piedāvājumam, 

turpmāk – Piedāvājums, tai skaitā, bet neaprobežojoties, tā tehniskai specifikācijai un 

finanšu piedāvājumam, attiecīgajā Iepirkuma daļā, kurā Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju, 

kas ar Līguma spēkā stāšanās brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (Pielikums 

Nr.1). 

1.2.Ja Piegādātājs, no tā neatkarīgu apstākļu dēļ, nespēj piegādāt Piedāvājumā norādīto Preci, 

Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam sarakstu, ar līdzvērtīgām Precēm (t.i.sastāva ziņā) par tādu 

pašu samaksu kā par Precēm, ko Piegādātājs no tā neatkarīgu apstākļu dēļ vairs nevar 

piegādāt, saskaņošanai. Ja Pasūtītājs sarakstu saskaņo, Piegādātājs līdzvērtīgo Preci piegādā 

atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

 

2.Līguma administrēšana 

2.1.Līguma administrēšanai un tā organizatorisko jautājumu risināšanai Puses nozīmē šādus 

pārstāvjus, turpmāk– Pārstāvis vai Pārstāvji: 

2.1.1.Pasūtītāja pārstāvis – Mārtiņš Leitis, mob.tālr. 26306755, 

e–pasts: martins.leitis@vidzemesslimnica.lv; 

2.1.2.Piegādātāja pārstāvis – Dainida Lavendele, tālr.: 67383259 e-pasts: 

dainida@hygeia.ee 

2.2.Pārstāvju nomaiņas gadījumā otra Puse ir rakstiski informējama 3 (trīs) darba dienas iepriekš. 

2.3.Puses apņemas nodrošināt Pārstāvjus ar nepieciešamajiem pilnvarojumiem un informēt par 

šiem pilnvarojumiem otru Pusi. Pārstāvju uzņemtās saistības ir saistošas Pusēm, ja vien 

vainīgā Puse nepierāda, ka tā informējusi otru Pusi par Pārstāvja pilnvaru atsaukšanu.  

 



3.Preces kvalitāte 

3.1.Precei jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, uzraugošo institūciju, kā arī 

Eiropas Savienības standartu prasībām, tai jābūt reģistrētai Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī tai jāatbilst Piedāvājumam. 

3.2.Piegādātājs parakstot šo Līgumu apliecina, ka viņa rīcībā atrodas un arī turpmāk atradīsies 

pietiekošs skaits atbilstošas kvalifikācijas darbinieku, nepieciešamais tehniskais aprīkojums 

un materiāltehniskie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu visas šajā 

Līgumā nolīgtās saistības.  

3.3.Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās Preces kvalitāti un šai sakarā apņemas atlīdzināt 

Pasūtītājam visus pierādāmos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus. Precei ir 

jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas laikā saglabātos nemainīga Preces kvalitāte. 

 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 

4.1.Līguma summa, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Piedāvājumu Iepirkuma daļā Nr.4 

„Mazgāšanas līdzeklis lietošanai automātiskajās instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas 

iekārtās” un Iepirkuma daļā Nr.5 „Skalošanas līdzeklis lietošanai automātiskajās instrumentu 

mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās”, par visu Līguma darbības termiņu, ja Prece piegādāta 

atbilstoši Piedāvājumam, Līguma noteikumiem, tajā nolīgtajos termiņos, atbilstošā kvalitātē 

un pilnā apmērā, sastāda EUR 5230.00 (pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit eiro un 00 

centi) bez 21% pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, kas sastāda EUR 627.60 (seši 

simti divdesmit septiņi eiro un 60 centi), veidojot kopējo Līguma summu EUR 5857.60 

(pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi eiro un 60 centi) apmērā, turpmāk – Kopējā 

līguma summa. 

4.2.Kopējā līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces iegādi un piegādi, 

tai skaitā, bet neaprobežojoties, transporta izdevumi, kā arī citas izmaksas, kuras izriet no 

Piedāvājuma un Līguma, un tā, attiecībā uz Pasūtītāju, nav pakļauta nekādam cenu 

pieaugumam. 

4.3.Pasūtītājam ir saistošas turpmākās izmaiņas Preces cenrādī tikai Preces cenas samazinājuma 

gadījumā – ar Piegādātāja lēmuma par Preču cenas samazinājumu pieņemšanas dienu. Par 

pieņemto lēmumu Pasūtītājs informējams rakstveidā, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no 

lēmuma pieņemšanas dienas. 

4.4.Pasūtītājs maksā Piegādātājam par faktiski piegādāto Preci, atbilstoši Piegādātāja Iepirkuma 

procedūras ietvaros iesniegtajam Piedāvājumā noteiktajam Preču cenrādim.  

4.5.Pasūtītājs Preces apmaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Preces piegādes un 

preču pavadzīmes rēķina, turpmāk – PPR, abpusējas parakstīšanas dienas, ar bezskaidras 

naudas pārskaitījumu uz Piegādātāja zemāk norādīto norēķina kontu bankā. 

4.6.Par Preces apmaksas datumu tiek uzskatīts tas datums, kurā ir veikts attiecīgais bezskaidras 

naudas pārskaitījums uz Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma 

uzdevums. 

4.7.Ja saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta 

PVN likme, Kopējā līguma summa (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo maksājumu 

apmērs) ar PVN tiek grozīta attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, 

ņemot par pamatu Līguma summu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno nodokļa likmi. 

4.8.Avansa maksājumi nav paredzēti. 

4.9.Piegādātājs, papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos izvirzītajām 

prasībām dokumentu noformēšanai un to saturam, visos Pasūtītājam iesniegtajos 

dokumentos (rēķinos, u.tml.) norāda Pasūtītāja rekvizītus un atsauci uz Līgumu Nr. 

 

5.Preces iegādes un piegādes kārtība 

5.1.Piegādātājs Preci piegādā 1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā no Pasūtītāja pieprasījuma 

saņemšanas dienas, piegādi veicot uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes 

slimnīca” juridisko adresi (Jumaras iela 195, Valmiera), ja vien Puses pirms Preces piegādes 



nav vienojušās par citu Preces piegādes vietu. 

5.1.1.Piegādātājam Preces piegāde veicama Pasūtītāja darba laika ietvaros, tas ir, katru darba 

dienu no plkst.08:00 līdz 16:30. 

5.2.Prece tiek pārdota Pasūtītājam atsevišķās partijās, tādos apjomos, atbilstoši Pasūtītāja 

vajadzībām, kurus puses savstarpēji saskaņo. Pasūtītājam nav pienākums iegādāties 

Piedāvājumā minēto visu apjomu. 

5.2.1.Pasūtītājam Preces pieprasījums (norādot preces šķiru, tehniskos datus un daudzumu) 

veicams rakstiskā veidā, nosūtot Piegādātājam pieprasījumu elektroniskā (e-pasta: 

dainida@hygeia.ee) vai pa tālruni (67383259). Piegādātājam, saņemot no Pasūtītāja 

Preces pieprasījumu, tas nekavējoties jāapstiprina - tādā pašā veidā kā saņemts 

attiecīgais Preču pieprasījums, norādot pasūtījuma piegādes datumu un laiku. 

5.3.Piegādātājs Preci nodod, bet Pasūtītājs pieņem ar PPR. Piegādātājs Preci skaitās nodevis un 

Pasūtītājs pieņēmis ar PPR abpusēju parakstīšanas brīdi. 

5.4.Līdz Preces piegādei Pasūtītāja norādītajā adresē un PPR parakstīšanai visi riski, tai skaitā 

risks par Preces bojājumiem vai bojāeju gulstas uz Piegādātāju. 

5.5.Ar PPR parakstīšanas brīdi visi riski, tai skaitā risks par Preces bojājumiem vai bojāeju, 

pāriet uz Pasūtītāju. 

5.6.Preces īpašuma tiesības no Piegādātāja uz Pasūtītāju pāriet ar Preces piegādi un PPR 

abpusēju parakstīšanas brīdi. 

5.7.Ja Piegādātājs, no tā neatkarīgu apstākļu dēļ, nespēj piegādāt Piedāvājumā norādīto Preču 

tilpumu (iepakojumu), Piegādātājs turpina piegādāt Preces ar to tilpumu (iepakojumu), kas 

Piegādātājam ir pieejams, bet vienības/litra cena, kas norādīta Piedāvājumā, paliek 

nemainīga. 

5.8.Ja Preces ražotājs veic noteiktas izmaiņas un Piegādātājs, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ, 

nespēj vairs piegādāt Preci, Piegādātājs var piegādāt Piedāvājumam atbilstošas ekvivalentas 

Preces, ņemot vērā, ka ekvivalentās Preces cena ir tāda pati kā Piedāvājumā vai zemāka. 

Pirms šādas ekvivalentas Preces piegādes Piegādātājs šo piegādi saskaņo ar Pasūtītāju. 

Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Piegādātāja piedāvātās ekvivalentās Preces pārbaudi. 

5.8.1.Ar ekvivalento Preci jāsaprot Prece, kas atbilst Piedāvājumam attiecīgajā iepirkuma 

daļā, ko Piegādātājs aizstāj ar ekvivalento Preci. 

 

6.Līguma darbības termiņš 

6.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz nosacījumam, kurš 

iestāsies pirmais: 

6.1.1.līdz 12 (divpadsmit) kalendāriem mēnešiem no Līguma spēkā stāšanās dienas; 

6.1.2.līdz Kopējās iepirkuma līguma summas sasniegšanai. 

6.2.Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas ar dienu, kad Puses izpildījušas visas 

savstarpējās saistības un starp tām pilnībā nokārtoti visi maksājumi. 

 

7.Pretenzijas 

7.1.Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par piegādātās Preces daudzumu 10 (desmit) dienu 

laikā no Preces saņemšanas dienas, pēc šī termiņa notecējuma pretenzijas par Preces 

daudzumu netiek pieņemtas. 

7.2.Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par piegādātās Preces kvalitāti visā Līguma 

darbības laikā. 

7.3.Izvirzot pretenzijas par piegādātās Preces daudzumu un/vai kvalitāti, Pasūtītājs iesniedz 

Piegādātājam attiecīgu aktu. 

7.4.Piegādātājam ir jāizskata pretenzija pēc būtības un jādod atbilde Pasūtītājam 5 (piecu) dienu 

laikā no pretenzijas akta saņemšanas dienas. 

 

8.Pušu atbildība 

8.1.Pasūtītājs par nesavlaicīgu maksājumu veikšanu maksā Piegādātājam līgumsodu 0.1% 
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apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma nokavējuma dienu. Kopējais 

aprēķinātais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no nokavētās maksājuma summas, par kuru 

tiek aprēķināts līgumsods. 

8.2.Piegādātājs par nesavlaicīgu un/vai nepienācīgu saistību izpildi maksā Pasūtītājam nolīgto 

līgumsodu 0.1% apmērā no attiecīgo lietu, par kuru netiek izpildītas Līgumā nolīgtās 

saistības, vērtības par katru saistību izpildes nokavējuma dienu. Kopējais aprēķinātais 

līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no attiecīgo lietu, par kurām netiek izpildītas Līgumā 

nolīgtās saistības, kopējās vērtības. 

8.3.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes. 

8.4.Puses sedz viena otrai zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes un/vai 

neizpildes rezultātā. Prasītāja Pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās. 

8.5.Pusēm nav tiesības nodot Līguma saistību izpildi trešajai personai. 

 

9.Līguma pirmstermiņa laušana 

9.1.Līguma pirmstermiņa laušana iespējama: 

9.1.1.Pusēm vienojoties; 

9.1.2.Pusēm ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski 

paziņojot par to otrai Pusei. 

9.1.3.Citos Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

10.Konfidencialitāte 

10.1.Attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru informāciju, ko Puses viena otrai sniedz sakarā ar šo 

Līgumu uzskatāma par konfidenciālu, ja vien informācijas sniedzējs nenosaka pretēji, 

informācijas saņēmējs apņemas: 

10.1.1.aizsargāt konfidenciālo informāciju saprātīgā un piemērotā veidā vai saskaņā ar 

piemērojamajiem profesionālajiem standartiem; 

10.1.2.izmantot konfidenciālo informāciju tikai, lai pildītu savas Līgumā noteiktās saistības. 

10.2.Iepriekšējais Līguma punkts neattiecas uz informāciju, kas ir publiska, pirms tās saņemšanas 

no informācijas sniedzēja, bija jau zināma informācijas saņēmējam, kura pirms informācijas 

saņemšanas no informācijas sniedzēja bez ierobežojumiem jau atklāta trešajai personai, un 

tam par iemeslu nav bijusi informācijas saņēmēja darbība, vai atklāta saskaņā ar likuma 

prasībām. 

10.3.Konfidencialitātes noteikumi ir saistoši arī Pušu darbiniekiem un trešajām personām, kuras 

tieši vai netieši iesaistītas Pušu sadarbībā. Ja kāda no Pusēm neievēro noteikumus par 

konfidencialitāti, tā ir pilnā mērā atbildīga par otrai Pusei tādā veidā radītajiem zaudējumiem.  

  

11.Citi noteikumi 

11.1.Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz šī Līguma priekšmetu un atceļ 

visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šī 

Līguma parakstīšanai attiecībā uz tā priekšmetu. 

11.2.Visi Līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm 

parakstot, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi, vienošanās un 

papildinājumi ir veicami ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības. 

11.3.Visas domstarpības un strīdus, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, Puses pirmkārt cenšas 

atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti 

saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tajos noteiktajā 

kārtībā. 

11.4.Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas 

Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību 

normas. 

11.5.Ja kāds no šī Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē 

Līguma darbību kopumā. 



11.6.Visi paziņojumi, kas attiecas uz šī Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā norādītajām 

Pušu juridiskajām adresēm vai nododami otrai Pusei personīgi. Adreses maiņa kļūst saistoša 

otrai Pusei tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai attiecīgu paziņojumu vai 

dokumentu, kas apstiprina šādas izmaiņas. 

11.6.1.Paziņojums, kuru Puses, Līgumā minēto saistību izpildei, nosūtījušas viena otrai 

izmantojot pasta pakalpojumus, uzskatāms, ka Pusei paziņots 7 (septītajā) dienā pēc tā 

nodošanas pastā. 

11.7.Visi Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.8.Puses apliecina, ka ar visiem šī Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas noslēgt 

tieši šo un šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to.  

11.9.Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības noslēgt šo Līgumu un uzņemties tajā 

paredzētos pienākumus.  

11.10.Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus. 

11.11.Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapas pusēm 2 (divos) identiskos 

eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, 

otrs – pie Piegādātāja. 

12.Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs:  Piegādātājs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Vidzemes slimnīca” 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003258333 

Juridiskā adrese: 

Jumaras iela 195, Valmierā, LV - 4201 

Banka: A/S Swedbank 

Konts: LV58HABA0001402049111 

Kods: HABALV22 

SIA „Hygeia” 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103385536 

Juridiskā adrese:  

Magoņu iela 14, Rīga, LV-1002 

Banka: A/S Swedbank 

Konts: LV62HABA0551030323332 

Kods: HABALV22 

 

 

Valdes priekšsēdētājs: 

 

____________________ Uģis Muskovs 

 

 

Līguma parakstīšanas datums: 

2014.gada ____.______________ 

 

Valdes locekles: 

 

___________________ Dainida Lavendele 

 

 

Līguma parakstīšanas datums: 

2014.gada ____.______________ 

 


