
Bērnu audiometrijas kabineta aprīkojuma piegāde 

Iepirkuma līgums 

Līgums 

par bērnu audiometrijas kabineta aprīkojuma piegādi 

Pasūtītāja līguma reģ. Nr. ______________ 

Piegādātāja līguma reģ. Nr. _____________ 

Rīgā,          2016. gada 16. novembrī 

SIA “Veselības centrs “Biķernieki””, Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, LV – 1006, reģ. Nr. 

40003320463, kuru pamatojoties uz statūtiem pārstāv valdes priekšsēdētāja Lidija Strode, turpmāk 

tekstā saukta „Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

SIA „Segaway”, Brīvības gatvē 215b-31, Rīgā, LV-1039, reģ. Nr.40003706270, kuru 

pamatojoties uz statūtiem pārstāv tās valdes loceklis Arnis Trušelis, turpmāk tekstā „Piegādātājs”, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti “Puses”, 

Pusēm ņemot vērā, ka Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma 

procedūrā „Bērnu audiometrijas kabineta aprīkojuma piegāde”, ID Nr. VCB 2016/04M, turpmāk tekstā 

saukta “Iepirkuma procedūra”, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā Līgums: 

1.Līguma priekšmets, tā vērtība. 

1.1.  Līguma priekšmets ir bērnu audiometrijas kabineta aprīkojuma piegāde (turpmāk tekstā arī 

Iekārta) piegāde saskaņā ar Iepirkuma procedūras tehnisko specifikāciju. 

1.2.Piegādes vieta- Veselības centrā „Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā. 

1.3.  Līguma summa, ieskaitot transportēšanas, uzstādīšanas, nodošanas ekspluatācijā, personāla 

apmācības izdevumus un visas citas vajadzīgās izmaksas ir EUR 41 998,00 (četrdesmit viens 

tūkstotis deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 0 centi), kas saskan ar Piegādātāja Iepirkuma 

procedūrā piedāvāto cenu, plus PVN. 

1.4. PVN nav iepirkuma priekšmeta daļa, bet tiek piemērots un maksāts atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam. PVN pie pašreizējās 21% likmes sastāda EUR 8 819,58 (astoņi tūkstoši astoņi simti 

deviņpadsmit euro un 58 centi). 

1.5. Kopējā Līguma summa ar PVN pie pašreizējās PVN 21% likmes- EUR 50 817,58 (piecdesmit 

tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro un 58 centi). 

2. Pušu saistības. 

2.1. Piegādātāja saistības. 

2.1.1. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Iekārtas piegādi 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, 

uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, kā arī kvalitatīvu personāla apmācību darbam, Iekārtas 

tehnisko apkalpošanu garantijas laikā atbilstoši 02.08.2005. MK noteikumiem Nr.581. 

2.1.2. Piegādātājs veic Iekārtas piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja uzraudzībā. 

2.1.3. Piegādātājs ir atbildīgs par Iekārtas atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina nepieciešamo Iekārtas sertifikāciju Latvijas Republikā (ja to 

paredz normatīvie akti), uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā. 

2.1.4. Piegādātājs apņemas nodrošināt piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, 

paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

2.1.5. Piegādātājs apņemas piegādes un uzstādīšanas laikā ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba 

drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības. 

2.1.6. Piegādātājs apņemas Iekārtas piegādes un uzstādīšanas darbu veikšanas laikā iespēju robežās 

nodrošināt ēkā atrodošās medicīnas iestādes normālu darbu, neaizsprostojot kāpnes, ieejas ēkā, 

neradot pārmērīgu troksni, vibrāciju, traucējumus elektropiegādē u.tml. 

2.1.7. Piegādātājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja personāla apmācību Iekārtas izmantošanā uz vietas 

Latvijā. 

2.2 Pasūtītāja saistības. 
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2.2.1. Pasūtītājs apņemas Piegādātājam nodrošināt pienācīgus apstākļus Iekārtas uzstādīšanai. 

2.2.2. Pasūtītājs kopā ar Piegādātāju apņemas sagatavot telpas atbilstoši Iekārtas ražotāja tehniskajām 

prasībām. 

2.2.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Piegādātāja piegādātās un uzstādītās Iekārtas 

pieņemšanu. 

2.2.4. Pasūtītājs apņemas veikt Iekārtas lietošanu atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām, 

kuras piestāda latviešu valodā Piegādātājs. 

3. Iekārtas nodošana - pieņemšana. 

3.1. Par piegādātās Iekārtas nodošanas ekspluatācijā dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs 

Pasūtītājam nodod Iekārtu lietošanas kārtībā un Piegādātāja un Pasūtītāja pilnvaroti pārstāvji 

paraksta attiecīgos pieņemšanas – nodošanas aktus. 

3.2. Ja Piegādātājs noliktajā termiņā Iekārtu (visu vai daļu no tās) nav piegādājis, piegādājis 

nekvalitatīvu Iekārtu vai piegādājis Iekārtu, kas nav darba kārtībā, tiek sastādīts defekta akts, kurā 

Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš piecpadsmit darba 

dienu laikā. Defekta aktu paraksta Piegādātāja un Pasūtītāja pilnvaroti pārstāvji. 

3.3. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu 

pilnīgas novēršanas. 

4. Garantijas un risks. 
4.1.Piegādātājs garantē, ka piegādātā Iekārta būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

4.2. Iekārtas garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši no Iekārtas nodošanas ekspluatācijā brīža, ja tā tiek 

izmantota saskaņā ar ekspluatācijas noteikumu prasībām. 

4.3. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts. 

4.4. Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Iekārtas remontu septiņu dienu laikā 

pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža darba dienās. 

4.5. Piegādātājs garantijas laikā veic regulāras bezmaksas Iekārtas pārbaudes un apkopes atbilstoši 

ražotāja noteiktajam. 

4.6. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Iekārtas nejaušas vai daļējas bojāejas vai bojāšanas risku 

līdz tās nodošanai ekspluatācijā. 

4.7. Piegādātājs garantē Pasūtītājam pēcgarantijas apkalpošanu uz atsevišķa tehniskās apkopes līguma 

pamata. 

5. Norēķinu kārtība. 

5.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un priekšapmaksas rēķina 

saņemšanas veic priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, atlikušo 

summu Pasūtītājs nomaksā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un darbinieku 

apmācības 30 (trīsdesmit) dienu laikā. 

5.2. Īpašuma tiesības uz Iekārtu pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju pēc pilnas Līguma summas, kura 

minēta Līguma 1.3. punktā nomaksas. 

6. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana. 

6.1. Par katru nokavēto Iekārtas nodošanas ekspluatācijā dienu Piegādātājs Pasūtītājam maksā 

līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Iekārtas vērtības. 

6.2. Par katru nokavēto samaksas dienu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats 

viens procents) apmērā no Iekārtas vērtības. 

6.3. Ja Piegādātājs trīsdesmit darba dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav piegādājis Iekārtu, 

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šādā gadījumā 

Piegādātājam trīs dienu laikā jāatmaksā Pasūtītājam priekšapmaksa un visa līgumsoda summa. 

7. Nepārvarama vara. 
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7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 

rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 

streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski 

ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana  un stāšanās spēkā. 

Valūtas kursu svārstības, inflācija un citi biznesa riski nav nepārvarama vara. 

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramās varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par 

šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņas 

uzskata, ir iespējams un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otrās Puses 

pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura 

satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

7.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, 

elektroenerģijas, gāzes, u.c. cenu paaugstināšanās, inflācija kādā valstī, valūtas kursu svārstības, un 

citi tamlīdzīgi biznesa riski. 

8. Līguma darbības laiks. 
8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta pēdējais no Pušu pārstāvjiem. 

8.2. Līguma darbība beidzas ar Pušu saistību pilnīgu izpildi. 

9. Nobeiguma noteikumi. 

9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. 

Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo 

aktu noteiktajā kārtībā. 

9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts (izņemot līgumcenu), Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras 

Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās protokola veidā un pēc tā 

parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

9.3. Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām divos identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja. 

10. Pušu rekvizīti un pārstāvju paraksti 

Pasūtītājs: 

SIA “Veselības centrs “Biķernieki”” 

Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, LV-1006 

Reģ. Nr. 40003320463 

Banka: A/S SEB banka 

Bankas kods UNLALV2X 

Konta Nr. LV95UNLA0034100753100 

Tālr. +371 67576279, fakss: +371 67577772 

e- pasts: sekretare@dcb.lv 

 

_____________________________ 

Lidija Strode 

Piegādātājs: 

SIA „Segaway” 

Brīvības gatvē 215b-31, Rīgā, LV-1039 

Reģ. Nr. 40003706270 

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

Bankas kods NDEALV2X 

Konta Nr. LV32NDEA0000084622679 

Tālr. +371 29234036, e- pasts: arnist@latnet.lv 

 

________________________ 

Arnis Trušelis 
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