LĪGUMS Nr. 2016/3-17/93
Rīgā
2016.gada 25.augustā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”,
turpmāk saukta Pasūtītājs, valdes priekšsēdētājas Ilgas Urtānes personā, kas rīkojas uz Statūtu
pamata, no vienas puses, turpmāk saukts Pircējs un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Modus
Tetra” tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Birzāka personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, no otras
puses, turpmāk saukts Pārdevējs, abi kopā sauktas Puses, pamatojoties uz Iepirkuma procedūras
"Rindas regulēšanas sistēmas ieviešana stomatoloģijas un Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas klīnikā”, id Nr. RSU-SI-2016/19, rezultātiem, noslēdza šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod, uzstāda un saprogrammē, bet Pircējs pērk un pieņem no Pārdevēja
rindu regulēšanas sistēmu, atbilstoši Līguma pielikumam Nr. 1 (Tehniskā specifikācija),
kas sastādīts saskaņā ar piedāvājumu Iepirkuma procedūrā "Rindas regulēšanas
sistēmas ieviešana stomatoloģijas un Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnikā”, id
Nr. RSU-SI-2016/19. Piedāvājums ir uzskatāms par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
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2. Pušu savstarpējo attiecību principi
Ar šo līgumu tiek noteikti Pušu savstarpējo attiecību principi, kurus tie ievēros izpildot
līgumu.
Izpildot šo līgumu, Puses ievēros stingru konfidencialitāti par finanšu, komerciālo un cita
veida informāciju, kas kļuvusi tai zināma sakarā ar šajā līgumā paredzēto saistību izpildi,
un veiks visus pasākumus, lai novērstu šādas informācijas izpaušanu.
Katra Puse apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var radīt kaitējumu otras puses
prestižam un interesēm.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
Līguma summa tiek noteikta EUR 6397,00 (seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi
euro, 00 centi) bez PVN, un 7740,37 (septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro, 37
centi) ar PVN 21%.
Kopējā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas – Preces cena, nodokļi, ar piegādi un
uzstādīšanu saistītie izdevumi, personāla apmācība, izmaksas, kas ir saistītas, garantijas
saistību izpildi u.c.
Maksa par precēm tiek veikta ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.
Samaksa tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no preces pieņemšanas - nodošanas
akta parakstīšanas dienas.
Pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc preces piegādes, uzstādīšanas un
personāla apmācības.
Pārdevēja sagatavotajā rēķinā obligāti norādāms līguma numurs, pretējā gadījumā
Pircējs nav atbildīgs par samaksas termiņa nokavējumu.

2. Preces piegāde, uzstādīšana, apmācības un garantijas noteikumi
2.1. Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi 1 (viena) mēneša laikā no šī Līguma
parakstīšanas. Preces piegādi, uzstādīšanu un Pircēja personāla apmācību veic Pārdevēja
pilnvarotie pārstāvji iepriekš norunātā darba laikā no plkst.8:00-16:00.
2.2. Pircējs nodrošina apstākļus, lai Pārdevēja pārstāvjiem būtu iespējams uzstādīt Preci
Pircēja objektā Pušu saskaņotajā laikā. Gadījumā, ja Pircējs nav nodrošinājis piekļuvi
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Preces piegādes vietai, vai arī tā nav sagatavota tās uzstādīšanai, tad Preces piegādes un
uzstādīšanas laiks pagarinās attiecīgi par to dienu skaitu, kuras Pircējs nokavējis.
Pircējs paraksta pieņemšanas nodošanu aktu, pēc tam, kad ir notikusi darbinieku
apmācība.
Vienlaicīgi ar Preci Pārdevēja pārstāvis nodod Pircēja pārstāvim Preces lietošanas
noteikumus un lietošanas tiesības uz Preces komplektācijā iekļauto programmatūru.
Pārdevējs apliecina, ka Prece tās pārdošanas brīdī ir Pārdevēja īpašums, Precei nav
uzlikti nekādi apgrūtinājumi, kā arī tā nav strīda objekts.
Pārdevējs piešķir Precei garantijas termiņu – 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces
uzstādīšanas un nodošanas dienas Pircējam.
Pārdevējs nodrošina Preces kvalitātes uzturēšanu 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc
Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas (tālāk – garantijas termiņš).
Pārdevēja garantijas saistības neattiecas uz defektiem, kas radušies Preces nepareizas
lietošanas un/vai glabāšanas rezultāta, kā arī normālu Preces nolietojumu ekspluatācijas
gaitā (izlietojamie materiāli, biļešu papīrs u.c.).
Ja Pircējs konstatē Preces defektu un defekta rašanās cēlonis nav radies kādā no Līguma
2.8.punktā minēto apstākļu rezultātā, Pircējam garantijas laikā ir tiesības par to iesniegt
Pārdevējam paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk – paziņojums).
Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas Preces defekta novēršanai Pārdevējs ierodas pie
Pircēja Preces atrašanās vietā ne vēlāk kā 8 (astoņu) darba stundu laikā pēc paziņojuma
saņemšanas.
Defektu Pārdevējs novērš par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā
pēc ierašanās Preces atrašanās vietā un defekta apstiprināšanas. Ja minētajā termiņā
objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams veikt defekta novēršanu, termiņu iespējams
pagarināt, ja tam rakstiski piekrīt Pircējs.
Pēc Līguma 2.11.punktā minētajā paziņojumā norādītās Preces defekta novēršanas
Pārdevējs iesniedz Pircējam Pārdevēja parakstītu defekta novēršanas aktu.
Pircējs 3 (trīs) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas akta saņemšanas pārbauda
defekta novēršanas atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem novērsto defektu,
parakstot defekta novēršanas aktu vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas
trūkumus, Pircējs iesniedz Pārdevējam motivētu atteikumu pieņemt defektu novēršanu.
Pircēja motivēta atteikuma gadījumā Pārdevējs ar saviem spēkiem un par saviem
līdzekļiem novērš Pircēja atteikumā norādītos trūkumus un iesniedz Pircējam Pārdevēja
parakstītu defektu novēršanas aktu. Pircējs 3 (trīs) darbadienu laikā pēc defekta
novēršanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību Līguma
noteikumiem un pieņem novērsto defektu, parakstot defekta novēršanas aktu, vai
iesniedz Pārdevējam motivētu atteikumu pieņemt novērsto defektu.
Defekta novēršanas diena ir diena, kad Pārdevējs novērsis Pircēja paziņojumā norādīto
defektu un iesniedzis Pircējam Pārdevēja parakstītu defekta novēršanas aktu, ja Pircējs,
pieņēmis novērsto defektu Līguma 2.14.punktā noteiktajā kārtībā. Motivēta atteikuma
gadījumā defekta novēršanas diena ir diena, kad Pārdevējs ir novērsis Pircēja atteikumā
norādītos trūkumus un iesniedzis Pircējam Pārdevēja parakstītu defekta novēršanas aktu,
ja Pircējs, pieņēmis novērsto defektu Līguma 2.14.punktā noteiktajā kārtībā.
Ja Pārdevējs neveic Preces defekta novēršanu Līguma 2.12.un/vai 2.15.punktā noteiktajā
termiņā vai saremontētā Prece nav kvalitatīva, Pircējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem
uzdot defekta novēršanu citam izpildītājam, par to iepriekš rakstiski brīdinot Pārdevēju.

Pārdevējam ir pienākums ar saviem līdzekļiem samaksāt par cita izpildītāja veiktajiem
darbiem 10 (desmit) darbadienu laikā pēc Pircēja rēķina saņemšanas.
2.17. Pārdevējs garantijas laikā veic Preces tehnisko apkopi atbilstoši Preces izgatavotāja
tehniskajiem norādījumiem, nodrošinot apkopes veikšanu Preces atrašanās vietā.
2.18. Pircējs paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību iesniedz Pārdevējam pa
tālruni
_______________
un/vai
e-pastu
___________________ vai
_____________ ;
2.19. Pēc Līguma 2.6.punktā minētā garantijas termiņa beigām, nepieciešamības gadījumā
Pusēm ir tiesības noslēgt Preces servisa apkalpošanas līgumu.

3. Soda sankcijas un līguma izbeigšana
3.1. Ja Pārdevējs kavē Preces piegādi ilgāk par 10 (desmit) darba dienām, vai pārkāpj citus šī
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Līguma noteikumus, Pārdevējs Pircējam maksā līgumsodu 0,5% apmērā no Preces
vērtības dienā, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
Ja Pircējs kavē norēķinus par piegādāto un uzstādīto Preci ilgāk par 10 (desmit) darba
dienām, tad Pircējs Pārdevējam maksā līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās
summas dienā, bet ne vairāk kā 10% no laikā neapmaksātās summas.
Puses atlīdzina tiešos zaudējumus, ko tās ir nodarījušas otrai Pusei, pārkāpjot vai
neievērojot Līguma noteikumus.
Ja Pārdevējs nepilda Līgumā noteiktās saistības, tas apmaksā Pircējam visus ar Pārdevēja
Pircējam radīto zaudējumu piedziņu saistītos izdevumus (tajā skaitā, izdevumus par
brīdinājumu nosūtīšanu ierakstītā pasta sūtījumā, jurista darba atlīdzību, jebkāda veida
izziņu izsniegšanu un saņemšanu utt.).
Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pārdevējs kavē Preces piegādi ilgāk
par 30 (trīsdesmit) dienām, pieprasot Pārdevējam atmaksāt jau samaksāto Pirkuma
maksu (ja tāda ir samaksāta pilnībā vai daļēji).
Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nebrīdinot Pircēju, ja Pircējs nav
nodrošinājis apstākļus Preces uzstādīšanai, kā arī nav norēķinājies ar Pārdevēju Līgumā
noteiktajos termiņos.
Puses neatbild par saistību neizpildi, ja tā notikusi nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par
šādu apstākļu rašanos katra Puse nekavējoties rakstveidā paziņo otrai Pusei.
Strīdus, kas izriet no Līguma, Puses risina sarunu ceļā. Ja Puses 20 (divdesmit) dienu
laikā nav panākušas vienošanos strīdus jautājumos, strīds nododams izskatīšanai Latvijas
Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Citi noteikumi
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanu brīdi un darbojas līdz līgumsaistību pilnīgai
izpildei.
Ar Līguma parakstīšanu visas iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakstes, kas
notikušas pirms Līguma parakstīšanas, uzskatāmas par Pusēm nesaistošām.
Līguma grozījumi un papildinājumi ir izdarāmi rakstveidā. Mutvārdu vienošanās nav
saistošas.
Pušu pārstāvji Līguma izpildes/kontroles nodrošināšanai un saziņai:
3.9.1. Pilnvarotā persona no Pircēja puses – Uģis Rūtiņš, tālr. 27065352, e-pasts:
ugis@stomatologijasinstituts.lv.
3.9.2. Pilnvarotā persona no Pārdevēja puses Armands Akmentiņš, e-pasts:
armands.akmentins@modustetra.lv.

3.10. Par savu rekvizītu maiņu Puses apņemas rakstiski paziņot otrai Pusei piecu darba dienu
laikā, pretējā gadījumā Pusēm ir saistoši paziņojumi, kas ir nosūtīti uz Līgumā rekvizītos
norādīto Pušu adresi.
3.11. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti tā noteikumu
interpretācijai.
3.12. Līgums tiek parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Līguma
parakstīšanas brīdī Līgumam pievienots 1.pielikums - Preces tehniskā specifikācija.

4. Pušu rekvizīti un paraksti
PIRCĒJS
SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas
institūts”
Reģ. Nr. 40003579713
Dzirciema iela 20, Rīga, LV-1007
Banka: A/S “SEB banka”
Konts LV37UNLA0050000378000
[paraksts]
/ Ilga Urtāne /

z.v.

PĀRDEVĒJS
SIA ‘’Modus Tetra’’
Reģ. Nr. 40003238021
Kr.Barona 88-130, Rīga, LV-1001
Banka: A/S "Nordea Bank Finland Plc."
Konts LV64NDEA0000083007732

[paraksts]
/ Jānis Birzāks

/
z.v.

IZRAKSTS PAREIZS
25.08.2016.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
Agnese Mediņa-Ziedone

