IZRAKSTS
LĪGUMS
Nr. 2016/3-17-117
Rīgā,
2016.gada 16.decembrī
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, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Plandent”, turpmāk saukta Piegādātājs, valdes locekļa Ģirta Andrejeva,
kas rīkojas uz Stātutu pamata, no otras puses, abi kopā saukti Līdzēji, pamatojoties uz Iepirkuma procedūras
„Radioloģijas aprīkojuma piegāde”, id Nr. RSU-SI-2016/31 rezultātiem, noslēdza šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt, bet Pircējs apņemas iegādāties un veikt apmaksu par precēm,
atbilstoši Līguma pielikumam Nr. 1 (Tehniskā specifikācija), kas sastādīts saskaņā ar Iepirkuma
procedūras „Radioloģijas aprīkojuma piegāde”, id Nr. RSU-SI-2016/31, piedāvājumu iepirkuma
I daļā “Fosforplašu lasītāji”. Piedāvājums ir uzskatāms par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
1.1. Pilnvarotā persona no Pircēja puses – Agnese Mediņa - Ziedone, tālr. 27028390, e-pasts:
agnese.medina@stomatologijasinstituts.lv.
1.2. Pilnvarotā persona no Piegādātāja puses – __________ , tālr. _____, e-pasts: __________________.
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2. Līdzēju savstarpējo attiecību principi
Ar šo līgumu tiek noteikti Līdzēju savstarpējo attiecību principi, kurus tie ievēros izpildot līgumu.
Izpildot šo līgumu, Līdzēji 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.
Katrs Līdzējs apņemas neveikt darbības, kas tieši vai netieši var radīt kaitējumu otras puses prestižam
un interesēm.
3. Līguma summa
Līguma summa tiek noteikta EUR 25 677,00 (divdesmit pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi
euro, 00 centi) bez PVN, un 31 069,10 (trīsdesmit viens tūkstotis sešdesmit deviņi euro, 10 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.
4. Preces piegādes un pieņemšanas noteikumi
Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš - 6 (sešu) nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža,
iepriekš savstarpēji saskaņojot konkrētu Preces piegādes laiku un vietu. Par pasūtījuma izdarīšanas
brīdi ir uzskatāma šī Līguma abpusēja parakstīšana, ja vien Pasūtītājs ar atsevišķi izdarītu pasūtījumu
nenosaka vēlāku laiku.
Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošai noteiktajai tehniskajai
specifikācijai un Pasūtītāja definētajām prasībām.
Vienlaicīgi ar Preci Piegādātājs nodod Pasūtītājam visu tās pavadošo dokumentāciju, garantijas
dokumentāciju, kurā norādīts garantijas termiņš 24 (divdesmit četri) mēneši no konkrētās Preces
piegādes brīža.
Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Piegādātājam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja
pieņemšanas brīdī konstatē, ka tā neatbilst pasūtījumam, vai tai ir novērojami bojājumi vai trūkumi.
Konstatējot jebkura veida Preces bojājumus vai defektus, neatbilstību kvalitātes prasībām, Pasūtītājs
par to informē Piegādātāju, kurš 5 (darba) dienu laikā novērš defektus par saviem līdzekļiem.
Piegādātājs apņemas savlaicīgi veikt Preces piegādi, ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, Pasūtītāja
pārstāvja klātbūtnē.
Jautājumi par Preces atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
Ja vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta slēdziens apstiprina par
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pamatotu Pasūtītāja viedokli, Piegādātājs ne tikai novērš attiecīgos trūkumus, bet arī Pasūtītāja
noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas.
Pasūtītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc preces uzstādīšanas
un darbinieku apmācības veikšanas.

4.8.

5. Apmaksas noteikumi
Maksa par precēm tiek veikta ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.
Samaksa tiek veikta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta
parakstīšanas dienas.
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6. Piegādātāja pienākumi
Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu Preču piegādi Pasūtītāja norādītā vietā, iepriekš
savstarpēji saskaņojot konkrētu piegādes vietu un laiku.
Piegādātāja pienākums ir piegādāt Preces nevainojamā kvalitātē, atbilstoši ražotāju noteikto
normatīvo kvalitātes standartu un normatīvu prasībām.
Piegādātājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja darbinieku apmācību ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc Preču uzstādīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Pēc darbinieku
apmācības Piegādātajam ir pienākums izsniegt apliecinošu dokumentāciju par apmācību ar
konkrētajām iekārtām.
Piegādātājs veic iekārtu kalibrēšanu, to funkcionālā pārbaudi, elektrodrošības pārbaude un telpu
monitoringu pirms pieņemšanas nodošana akta parakstīšanas.
Piegādātājs apņemas pieņemt atpakaļ Preces gadījumā, ja tās neatbilst Līguma 4.2. punkta prasībām,
atgriežot Pasūtītāja veikto samaksu par Precēm un/vai sedzot Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
Piegādātājs apņemas visā Līguma darbības nodrošināt Precei (ēm) nepieciešamo atļauju un licenču
spēkā esamību.
Piegādātājam nav tiesību bez iepriekšēja saskaņojuma ar Pasūtītāju nodot Līguma vai tā daļas izpildi
trešajām personām.
Puses pievieno Līgumam:
Preču tehnisko specifikāciju;
Preču garantijas servisa noteikumus.
- LR likumdošanā noteikto nepieciešamo licenču un sertifikātu kopijas, kas nepieciešamas Preču
ekspluatācijai Latvijas Republikā.
7. Pasūtītāja pienākumi
Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu Preci šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
Pasūtītājs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pasūtītāja, nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces
piegādei.
Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Līguma nosacījumiem atbilstošu piegādātās Preces pieņemšanu.
Pasūtītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu pēc tam, kad ir notikusi tā personāla apmācība.
Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Piegādātājam vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja tai ir
novērojami bojājumi vai citi trūkumi.
8. 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 Piegādātāja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 4.1. punktā uzrādītais piegādes izpildes termiņš,
tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 1% apmērā no šī līguma
summas. Maksimālais līgumsoda apmērs tiek noteikts 10% apmērā no šī līguma summas.
Ja Pasūtītājs Līguma 5.2. punktā norādīto apmaksas termiņu, tas apņemas maksāt Piegādātājam
Līgumsodu 1% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Līdzēji nevienojas
savādāk. Maksimālais līgumsoda apmērs tiek noteikts 10% apmērā no šī līguma summas.
Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot un Piegādātājs apņemas apmaksāt līgumsodu, ja Piegādātājs neveic šī
Līguma 9.2. punktā norādītos darbus 1% apmērā no punktā 3.1. minētās summas, par katru nokavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no Līguma summas.
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Līgumsods neatbrīvo Līdzējus no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu
pildīšanas.
9. Garantijas nosacījumi
Preču garantijas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas dienas.
Piegādātājs apņemas nodrošināt vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu bezmaksas garantijas
apkalpošanu, ietverot tehniskās apkopes, tajā skaitā darbs un materiāli saskaņā ar ražotāja
rekomendācijām.
Garantijas laikā bojājumi piesakāmi elektroniski – info@plandent.lv
Iekārtas / aprīkojuma defektu novēršana 1 (vienas) darba dienas laikā no bojājuma pieteikšanas brīža.
Sertificēta speciālista ierašanās 3 (trīs) stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža.
10. Līguma darbības laiks,
tā grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība
Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
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 neizpilda šajā Līgumā uzņemtās
saistības.
11. Nobeiguma noteikumi
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 Piegādātāja 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.

12. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs
SIA „RSU Stomatoloģijas institūts”
Reģ. Nr. 40003579713
Adrese: Dzirciema iela 20, Rīga
LV-1007
Banka: A/s „SEB banka”

Izpildītājs
SIA „Plandent”
Reģ. Nr. 40003268539
Adrese: Pārslas iela 5, Rīga
LV-1002
Banka: A/s Swedbank

Konts: LV37UNLA0050000378000
Bankas kods: UNLALV2X

Konts: LV69HABA0551013434730
Bankas kods: HABALV22

[paraksts] I.Urtāne

[paraksts] Ģ.Andrejevs

z.v.

z.v.

16.12.2016.
IZRAKSTS PAREIZS
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
Agnese Mediņa-Ziedone
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