
 

 

Līgums 

Par mikrobioloģisko izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo materiālu iegādi un piegādi 
Valmierā 

2017.gada 22.februārī          Nr.VS/2017-060 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003258333, 

juridiskā adrese - Jumaras ielā 195, Valmierā, LV – 4201, tās valdes priekšsēdētāja Uģa Muskova personā, 

kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Inbio OU, vienotais reģistrācijas Nr. 10565826, juridiskā adrese – Akadeemia tee 15, Tallin 12618, 

Estonia, tās valdes locekļa Miina Martin personā, kura rīkojas uz statūtu pamata 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 Pasūtītāja izveidotās Iepirkuma komisijas 2017.gada 

14.februāra lēmumu, ar kuru par uzvarētāju 2016.gada 11.novembrī publicētās iepirkuma procedūras 

“Mikrobioloģisko izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo materiālu iegāde un piegāde“ iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 2016/52, turpmāk – Iepirkuma procedūra, ietvaros, attiecībā uz Iepirkuma 

procedūras Iepirkuma daļām Nr. 47, 48, tika atzīts Piegādātājs, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1.Līguma priekšmets. 

1.1 Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt, bet Pasūtītājs pirkt un pieņemt mikrobioloģisko izmeklējumu 

nodrošināšanai nepieciešamos materiālus, turpmāk – Prece, atbilstoši šim Līgumam un Piegādātāja 

Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtam piedāvājumam, turpmāk – Piedāvājums, tai skaitā, bet 

neaprobežojoties, tā tehniskās specifikācijas - finanšu piedāvājumam, attiecīgajā iepirkuma daļā, kurā 

Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju (Pielikums Nr.1). 

1.2 Piedāvājumā norādītais Preces daudzums ir aptuvens un Pasūtītājs negarantē izpirkt to pilnā apmērā. 

Pasūtītājam piegādājamo Preču apjomi ir atkarīgi no pacientu plūsmas un tiem sniedzamajiem veselības 

aprūpes pakalpojumiem, un sakarā ar to Preču apjomi varētu būt mazāki vai lielāki par Piedāvājumā 

noteikto. 

2.Preces kvalitāte un derīguma termiņš 

2.1 Precei, tās iepakojumam, jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, uzraugošo institūciju, 

kā arī Eiropas Savienības standartu prasībām, Līgumam un Piedāvājumam. 

2.2 Piegādātājs ir atbildīgs par piegādātās Preces kvalitāti, un šai sakarā sedz Pasūtītājam visus pierādāmos 

ar Preces neatbilstību kvalitātei un/vai Līguma noteikumiem saistītos zaudējumus.  

2.3 Precei ir jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas un glabāšanas laikā saglabātos nemainīga Preces 

kvalitāte. 

2.4 Ja Pasūtītāja Preču pieprasījumā norādīto Preču derīguma termiņš to piegādes brīdī ir mazāks par 6 

(sešiem) mēnešiem no attiecīgās Preces kopējā derīguma termiņa, Piegādātājs pirms attiecīgo Preču 

piegādes par to informē Pasūtītāju un Preču, kuru derīguma termiņš ir mazāks par 6 (sešiem) 

mēnešiem no attiecīgās Preces kopējā derīguma termiņa, piegāde ir veicama tikai tādā apjomā, kādu 

saskaņojis Pasūtītājs.  

3.Līguma summa un norēķinu kārtība 

3.1 Līguma summa, saskaņā ar Piedāvājumu, par visu Līguma darbības termiņu, ja Prece piegādāta atbilstoši 

Piedāvājumam, Līguma noteikumiem, tajā nolīgtajos termiņos, atbilstošā kvalitātē un pilnā apmērā, 

sastāda EUR 39,20  (trīsdesmit deviņi eiro un 20 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa, turpmāk – 

PVN. 
3.2 Kopējā līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, nodokļi, kas saistītas ar Preces iegādi un piegādi, tai 

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

Iepirkuma procedūras dokumentācijas, Piedāvājuma, un tā, attiecībā uz Pasūtītāju, nav pakļauta nekādam 

cenu pieaugumam. 

3.3 Pasūtītājs maksājumam piemēro apgriezto PVN maksāšanas kārtību. 



 

 

3.4 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.  

3.5 Piegādātājam neatkarīgi no gadījuma, kad Preces ražotājs ir mainījis cenu politiku savai Precei, 

Pasūtītājam Preci piegādā par Piedāvājumā norādītajām cenām. Preču cenu starpība starp ražotaja 

mainīto cenu politiku Precei un Piegādātāja piegādātās Preces cenu jāsedz Piegādātājam no saviem 

līdzekļiem. 

3.6 Piegādātājam nav tiesību Līguma darbības laikā paaugstināt Piedāvājumā noteiktās Preču cenas. 

Gadījumā, ja Piegādātājs ir piegādājis Pasūtītāja pasūtītās Preces, norādot preču pavadzīmē rēķinā, 

turpmāk - PPR, Precēm augstāku cenu nekā noteikta Piedāvājumā, Pasūtītājam ir saistoša tikai 

Piedāvājumā noteiktā cena, un Piegādātājs šai sakarā nav tiesīgs vērsties pret Pasūtītāju par Preču 

cenas starpības un citu maksājumu apmaksu. 

3.7 Pasūtītājs maksā Piegādātājam par faktiski piegādāto Preci, atbilstoši Piedāvājumā noteiktajam Preču 

cenrādim. 

3.8 Pasūtītājs Preces apmaksu veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no pilnīgas, atbilstoši Pasūtītāja 

veiktajam pasūtījumam, Preces piegādes un PPR abpusējas parakstīšanas dienas, ar bezskaidras naudas 

pārskaitījumu uz Piegādātāja zemāk norādīto norēķina kontu bankā. 

3.9 Par Preces apmaksas datumu tiek uzskatīts tas datums, kurā ir veikts attiecīgais bezskaidras naudas 

pārskaitījums uz Piegādātāja norēķinu kontu bankā, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 

3.10 Avansa maksājumi nav paredzēti. 

3.11 Piegādātājs, papildu 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 Līguma Nr.. 

 

4.Preces piegādes vieta, termiņš un kārtība 

4.1 Piegādātājam Preču piegāde veicama no Līguma spēkā stāšanās dienas pēc Pasūtītāja vajadzībām un 

pieprasījuma nenoteiktos apjomos un laika posmos. 

4.2 Pasūtītājam Preces pieprasījums (norādot Preces šķiru, tehniskos datus un daudzumu) veicams rakstiskā 

veidā, nosūtot Piegādātājam pieprasījumu elektroniskā (e-pasta adrese: janis@inbio.lv) vai faksimila 

veidā (faksa numurs: +372 6204358) vai pa tālruni (+371 27037776). Piegādātājam, saņemot no 

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

Preču pieprasījums, norādot pasūtījuma piegādes datumu un laiku. 

4.3 Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Preci uz Pasūtītāja juridisko adresi (Jumaras iela 195, Valmiera), ja vien 

Puses pirms Preces piegādes nav vienojušās par citu Preces piegādes vietu, Preču piegādi veicot 3 (trīs) 

dienu laikā no Preces pieprasījuma saņemšanas dienas. 

4.3.1 Piegādātājam Preces piegāde veicama Pasūtītāja darba laika ietvaros, tas ir, katru darba dienu no 

plkst.08:00 līdz 16:00. 

4.3.2 Preces piegādi, izkraušanu un novietošanu Pasūtītāja telpās nodrošina Piegādātājs. 

4.4 Piegādātājs katru reizi piegādājot Pasūtītājam Preci iesniedz katras Preces vienībai LOT sertifikātu. 

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

pieņēmis ar PPR abpusēju parakstīšanas brīdi. 

4.6 Līdz Preces piegādei Pasūtītāja norādītajā adresē un PPR parakstīšanai visi riski, tai skaitā risks par 

Preces bojājumiem vai bojāeju gulstas uz Piegādātāju. 

4.7 Ar PPR parakstīšanas brīdi visi riski, tai skaitā risks par Preces bojājumiem vai bojāeju, pāriet uz 

Pasūtītāju. 

4.8 Preces īpašuma tiesības no Piegādātāja uz Pasūtītāju pāriet ar PPR abpusēju parakstīšanas brīdi. 

 

5.Līguma darbības termiņš un pirmstermiņa laušana 

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

pirmais: 

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

5.1.2.līdz kopējās Līguma summas sasniegšanai. 
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5.2.Ja jaunas iepirkumu procedūras rezultāti attiecībā uz šī Līguma priekšmetu nav izsludināti, Līguma 

darbības laikā, Puses var vienoties par Līguma darbības termiņa pagarinājumu un Līguma summas 

palielināšanu, kura summāri nedrīkst pārsniegt 10% no sākotnējās Līguma summas bez PVN, līdz jauna 

iepirkuma līguma noslēgšanai par šī Līguma priekšmetu. 

5.3.Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas ar dienu, kad Puses izpildījušas visas savstarpējās saistības un 

starp tām pilnībā nokārtoti visi maksājumi. 

5.4.Līguma pirmstermiņa laušana iespējama: 

5.4.1.Pusēm vienojoties; 

5.4.2.Ar Pasūtītāja uzteikumu, vienpersoniskā kārtā, nosūtot Piegādātājam rakstveida paziņojumu 

vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nosūtījis 1 (vienu) pretenzijas aktu 

Piegādātājam un Piegādātājs atkārtoti pārkāpj Līgumā noteiktos Preču piegādes termiņus vai 

nepiegādā pieprasīto Preci vai Piegādātājs neievēro Piedāvājumā norādītās cenas vai Preču 

pieprasījuma apjomus, vai piegādā nekvalitatīvu Preci; 

5.4.3.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpersoniskā kārtā lauzt Līgumu kopumā vai konkrētā iepirkuma daļā, ja 

Piegādātājs nevar piegādāt kādu no Precēm atlikušo Līguma darbības laiku. Šādā gadījumā par 

Līguma laušanu Piegādātājs informējams vismaz 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš.  

5.4.4.Citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

 

6.Pretenzijas 

6.1 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. 

6.2 Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par piegādātās Preces kvalitāti visā Līguma darbības laikā. 

6.3 Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas pret Piegādātāju par Preču piegādes termiņu vai Preču 

pieprasījumā norādīto apjomu neievērošanu vai Preču nepiegādāšanu.  

6.4 Pasūtītājam ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas pret Piegādātāju, ja Piegādātāja Līguma darbības laikā piegādā 

Preci par neatbilstošām cenām, tas ir, PPR uzrādītās cenas ir augstākas nekā Līgumā nolīgtās cenas. 

6.5 Izvirzot pretenzijas, Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam attiecīgu pretenzijas aktu, papildus to nosūtot uz e-

pastu: janis@inio.lv. 

6.6 Piegādātājam ir jāizskata pretenzija pēc būtības un jādod atbilde Pasūtītājam 5 (piecu) dienu laikā no 

pretenzijas akta saņemšanas dienas. 

6.7 Iztrūkstošo Preču piegāde un/vai nekvalitatīvu Preču apmaiņa Piegādātājam jāveic 5 (piecu) darba dienu 

laikā no attiecīgā Preču iztrūkuma un/vai Preču kvalitātes trūkuma apstiprināšanas dienas no Piegādātāja 

puses, ņemot vērā Līguma noteikto vispārējo pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas kārtību. Izdevumus, 

kas saistīti ar Preču piegādi to iztrūkumu un/vai apmaiņas gadījumā, sedz Piegādātājs.  

 

7.Pušu atbildība 

7.1 Piegādātājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Pasūtītājam par nesavlaicīgu maksājumu veikšanu 0.5% apmērā 

no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā 

no nokavētās maksājuma summas. 

7.2 Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Piegādātājam par saistību neizpildi īstā laikā 0.5% apmērā no 

attiecīgo lietu, par kuru netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības kopējās vērtības, par katru saistību 

izpildes nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no attiecīgo lietu kopējās vērtības, par kuru 

netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības. 

7.3 Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu Piegādātājam par saistību nepienācīgu izpildi 10% apmērā no 

attiecīgo lietu, par kuru netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības kopējās vērtības. 

7.4 Gadījumā, ja Piegādātājs pieļāvis vairākus saistību pārkāpumus, Līguma 7.2., un 7.3.punktā minētā 

līgumsoda maksimālais 10% apmērs rēķināms katrai pārkāptai saistībai atsevišķi. 

7.5 Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes. 

7.6 Puses sedz viena otrai zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā. Prasītāja Pusei ir 

jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās. 

7.7 Līguma pārtraukšana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kas ir radušās šī Līguma darbības laikā. 

7.8 Pusēm nav tiesības nodod Līguma saistību izpildi trešajai personai. 



 

 

7.9 Piegādātājam ir pienākums, ja tas nespēj piegādāt kādu no Piedāvājumā minētām Precēm, 24 (divdesmit 

četru) stundu laikā, no šādu apstākļu iestāšanās brīža, rakstiski informēt Pasūtītāju. 

7.10 Ja Piegādātājs Līguma darbības laikā piegādā Preci par neatbilstošām cenām, Pasūtītājs ir tiesīgs 

piemērot līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā par pirmo un katru nākamo šādu 

gadījumu, sastādot atbilstošu aktu. 

7.11 Uz Līguma 7.1., 7.2., 7.3., 7.10.,punkta pamata aprēķinātais līgumsods, par kuru izrakstīts atsevišķs 

rēķins, ir jānomaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs sagatavojis rēķinu 

 

8.Konfidencialitāte 

8.1.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: 

8.1.1.aizsargāt konfidenciālo informāciju saprātīgā un piemērotā veidā vai saskaņā ar piemērojamajiem 

profesionālajiem standartiem; 

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

8.2.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. 

8.3.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.  

 

9.Līguma administrēšana 

9.1.Līguma administrēšanai un tā organizatorisko jautājumu risināšanai Puses nozīmē šādus pārstāvjus, 

turpmāk– Pārstāvis vai Pārstāvji: 

9.1.1.Pasūtītāja pārstāvis – Sandra Siliņa, tālr.:28619199, e–pasts: sandra.silina@vidzemesslimnica.lv; 

9.1.2.Piegādātāja pārstāvis – Jānis Mateuss, tālr.: +371 27037776, e-pasts:janis@inbio.lv 

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

9.3.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.  

 

10.Citi noteikumi 

10.1.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. 

10.2.Visi Līguma grozījumi 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. 

10.3.Ņemot vērā pacientu plūsmu un tiem sniedzamos veselības aprūpes pakalpojumus, Līguma grozījumi, 

vienošanās un papildinājumi var tikt veikti Preču apjoma pārskatīšanai, tas ir, Preču apjoma 

palielināšanai. Grozījumu, vienošanās un papildinājumu naudas vērtība summāri nedrīkst pārsniegt 

10% no sākotnējās Līguma summas bez PVN. 

10.4.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 likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā kārtībā. 

10.5.Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas Republikas likumos 

un citos normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas. 

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

kopumā. 

10.7.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. 

10.8.Visi Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

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

šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to.  

10.10.Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams Līguma pārskatāmībai un atsaucēm, un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt 

Līguma noteikumu tulkošanu. 

10.11.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. 

 

11.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 

 

 Valdes priekšsēdētājs: 

 

 

_____________________Uģis Muskovs 

   

Līguma parakstīšanas datums: 

2017.gada ____._________________ 

Inbio OU  

Vienotais reģistrācijas Nr.: 10565826 

Juridiskā adrese: 

Akadeemia tee 15, Tallin 12618, Estonia  

Banka: SWEDBANK  

Konts: EE351010220217440223  

Kods: EEUHEE2X 

Tālrunis: 27037776 

 

Valdes locekle: 

 

 

___________________Miina Martin  

  

Līguma parakstīšanas datums: 

2017.gada ____._________________ 
 
 

 


