IZRAKSTS
LĪGUMS Nr.2016/3-17/118
Rīgā

2016.gada 20.decembrī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”, turpmāk saukta
Pircējs, valdes priekšsēdētājas Ilgas Urtānes personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Medeksperts”, turpmāk saukta Pārdevējs, valdes priekšsēdētāja Ivara
Spriņģa personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā saukti Līdzēji, pamatojoties uz
Iepirkuma procedūras "Medicīnas mēbeļu piegāde un uzstādīšana", iepirkuma identifikācijas Nr. RSU-SI2016/32 , rezultātiem, noslēdza šādu līgumu:
1.

Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs piegādā un uzstāda Pircējam mēbeles, turpmāk tekstā Preces, saskaņā ar Pārdevēja iesniegtu
piedāvājumu Pircēja organizētajā iepirkumu procedūrā "Medicīnas mēbeļu piegāde un

uzstādīšana", iepirkuma identifikācijas Nr. RSU-SI-2016/32, II daļā “Medicīnas mēbeles
procedūru telpai”.
1.2. Mēbeļu piegādes un uzstādīšanas laiks - saskaņā ar šī Līguma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”.
1.3. Gadījumā, ja Līguma saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs pārtrauc piedāvājumā esošās
Mēbeles ražošanu vai piegādi, par ko Pārdevējs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja
apliecinājumu, Pārdevējs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Pārdevējs piegādā līdzvērtīgu
vai labāku Mēbeli. Pārdevējs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Mēbele atbildīs visām Pircēja
iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība un funkcionālie
parametri nebūs sliktāki, kā iepirkuma procedūrā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka,
saskaņojot ar Pircēju), kā arī garantijas un pēcgarantijas apkalpošanas līmenis nebūs zemāks.

2.1.
2.2.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

4.1.

2.
Līdzēju savstarpējo attiecību principi
Ar šo Līgumu tiek noteikti Līdzēju savstarpējo attiecību principi, kurus tie ievēros izpildot Līgumu.
Katrs Līdzējs apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var radīt kaitējumu otra Līdzēja prestižam
un interesēm.
3.
Līguma summa un norēķinu kārtība
Šī Līguma summa bez PVN tiek noteikta 11 937,50 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit
septiņi euro, 50 centi), līguma kopējā summa ar PVN sastāda EUR 14 443,70 (četrpadsmit tūkstoši četri
simti četrdesmit trīs euro, 70 centi).
Kopējā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas – Preču cena, nodokļi un nodevas, ar piegādi saistītie un
uzstādīšanu izdevumi, kā arī visas izmaksas, kas saistītas ar ražošanu, komplektēšanu, Pircēja
darbinieku apmācību u.c.
Apmaksa par Precēm tiek veikta ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norādīto norēķinu kontu.
Samaksa tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču piegādes, uzstādīšanas un pieņemšanas
- nodošanas akta un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas.
Avansa maksājums nav paredzēts.
4. Preču pieņemšana - nodošana
Pārdevējs piegādā un uzstāda Preces saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Līguma pielikumu Nr. 1
„Tehniskā specifikācija”.

4.2.

Precēm jābūt jaunām, nelietotām, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai
specifikācijai un Pircēja definētajām prasībām.

4.3.

Preču pieņemšana – nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu.
Ja pieņemšanas – nodošanas ietvaros tiek konstatētas kādas neatbilstības (iztrūkums, nepilnvērtīga
funkcionēšana u.c.), Pārdevējam tās jānovērš bez papildus samaksas 5 (piecu) dienu laikā no konkrētās
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neatbilstības konstatēšanas brīža. Šādā gadījumā Preču piegādes termiņš paliek spēkā, un Pārdevējam
tajā jāiekļaujas.
4.4.

Jautājumi par Mēbeļu atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
Ja vienoties neizdodas, Pircējs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par
pamatotu Pircēja viedokli, Pārdevējs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī Pircēja noteiktā termiņā
un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.
5. Garantijas nosacījumi

5.1.

Preču minimālais garantijas laiks ir 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas dienas. Papildus prasībām pret garantiju jābūt atbilstošām iepirkuma procedūras
dokumentācijā noteiktajām vai augstvērtīgākām (saskaņojot ar Pircēju).

5.2.

Pārdevējs apņemas nodrošināt bezmaksas apkalpošanu visā garantijas termiņa periodā, izņemot
gadījumus, ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas rezultātā (un Pircējs ticis informēts par pareizu
ekspluatāciju). Pārdevējs nodrošina kvalificēta darbinieka ierašanos diennakts laikā no defektu
(jebkādu) pieteikšanas brīža un defektu novēršanu 2 (divu) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža.
Termiņa pagarināšana var notikt, saskaņojot ar Pircēju.
6. Līdzēju pienākumi

6.1.

Pārdēvēja pienākums ir piegādāt Līguma 1.1.punktā noteiktās Preces un izpildīt uzstādīšanas darbus
saskaņā ar šajā Līgumā 1.2. noteikto termiņu.

6.2.

Pārdevēja pienākums ir piegādāt Preces nevainojamā kvalitātē, atbilstoši mēbeļu ražotāju noteikto
normatīvo kvalitātes standartu un normatīvu prasībām.
Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu Preču piegādi un nepieciešamības gadījumā Pircēja
darbinieku apmācību Pircēja norādītā vietā, iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu piegādes vietu un
laiku.
Apmācībai jāietver kompetenta un uzskatāma informācija par Precēm (darbs ar Mēbelēm, to
funkcionālās īpašības utt.).
Pārdevējs apņemas:
6.5.1. Pircēja telpās un teritorijā ievērot Pircēja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba
režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu
darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu
pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

Pircējs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvām Precēm šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

6.7.

Pircējs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pircēja, nodrošināt pienācīgus apstākļus Preču piegādei.

6.8.

Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Līguma nosacījumiem atbilstošu piegādāto Preču pieņemšanu.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7. Līdzēju atbildība
Līdzēji ir abpusēji materiāli atbildīgi par šā Līguma nosacījumu pienācīgu izpildi.
Gadījumā, ja kāds no līdzējiem pienācīgi nepilda savus pienākumu, tas sedz otram līdzējam visus
nodarītos zaudējumus.
Ja Pārdevēja vainas dēļ tiek nokavēti piegādes izpildes termiņš, vai Pārdevējs neveic garantijas
apkalpošanu šajā Līgumā 5.2. punktā noteiktajā kārtībā, tas maksā Pircējam par katru nokavēto dienu
līgumsodu 0,5% apmērā no šī līguma summas, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procenti no šī līguma
summas.
Ja Pircējs nokavē apmaksas datumu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Pārdevējam
līgumsodu 0,5% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Līdzēji nevienojas savādāk.
Maksimālā līgumsoda summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.
Līgumsods neatbrīvo Līdzējus no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.
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8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8. Līguma darbības laiks,
tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība
Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz mēbeļu garantijas termiņa beigām.
Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Šāda vienošanās tiek
noformēta rakstiski un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Līdzējiem ir tiesības lauzt Līgumu vienpusējā kārtībā par to iepriekš brīdinot otru Līdzēju desmit (10)
kalendāra dienas iepriekš pie nosacījuma, ja otrs Līdzējs vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas neizpilda šajā
Līgumā uzņemtās saistības.
Ja Pārdevēja vainas dēļ piegādes izpildes termiņš tiek kavēts vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, Pircējam
ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to iepriekš brīdinot Pārdevēju 10 (desmit) kalendāra dienas
iepriekš, neatlīdzinot nekādus zaudējumus, kas Pārdevējam šajā sakarā būtu radušies.

9. Nobeiguma noteikumi
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

Pircējam ir tiesības nodot ar šo Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām
saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai citiem noslēgtajiem Līgumiem, kā arī tiesības no šī Līguma
izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām personām.
Līdzēji ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus.
Līdzēji strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Līdzēji
strīdu risina atbilstīgi spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Persona, kas ir parakstījusi šo līgumu Pārdevēja vārdā, apliecina un uzņemas atbildību par to, ka ir
tiesīga vienpersoniski parakstīt, t.i., noslēgt šo līgumu. Pretējā gadījumā šī persona uzņemas atbildību
par nodarīto kaitējumu un zaudējumiem, ja tādi rodas sakarā ar līguma neizpildi, ar savu mantu kā fiziska
persona.
Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām, latviešu valodā, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens
eksemplārs katram Līdzējam.

PIRCĒJS
SIA “Rīgas Stradiņa universitātes
Stomatoloģijas institūts”
Reģ Nr . 40003579713,
adrese: Rīga, Dzirciema iela 20, LV-1007
tālr:67815320 fakss:67815323
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLALV2X002,
Konta Nr.LV37UNLA0050000378000
[paraksts]

PĀRDEVĒJS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
,,Medeksperts”
Reģ. Nr. 50003336771
Ūnijas iela 8a, Rīga, LV – 1084
Tālr.67508612, fakss 67508613
„Swedbank” AS
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV98HABA0001408033582
[paraksts]/ Ivars Spriņģis /

/ Ilga Urtāne /
z.v.

z.v.

20.12.2016.
IZRAKSTS PAREIZS
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
Agnese Mediņa-Ziedone
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