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LĪGUMS Nr. _______________________ 

par ražotāja „Nucleus” kohleāro implantu 

ārējās daļas- skaņas procesoru Nucleus 6 iegādi 
 

Rīgā,          2019. gada 11. februārī 
 

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI””, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA „Dzirdes Implanti”, turpmāk Piegādātājs, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk Puses, 

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

“Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru piegāde”, ID Nr. VCB 2018/01S, turpmāk Sarunu 

procedūra, 2. daļā par ražotāja „Nucleus” kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru Nucleus 6 

iegādi noslēdz šādu līgumu, turpmāk Līgums: 
 

1.Līguma priekšmets, tā vērtība. 

1.1. Līguma priekšmets ir: 

       ražotāja „Nucleus” kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru Nucleus 6 12 (divpadsmit) 

gab. piegāde saskaņā ar Piegādātāja Sarunu procedūrai iesniegto piedāvājumu, Tehnisko specifikāciju, 

ražotāja datu brošūru, turpmāk arī Procesori vai Aparatūra. 

1.2. Piegādes vieta- Latvijas bērnu dzirdes centrs Veselības centrā „Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68/1, 

Rīgā. 

1.3. Viena Procesora cena noteikta EUR 9 011,31 (deviņi tūkstoši vienpadsmit euro un 31 cents), plus 

PVN, kas atbilst Piegādātāja Sarunu procedūrā piedāvātajai cenai. 

1.4.  Līguma summa (par 12 Procesoriem), ieskaitot transportēšanas, personāla apmācības, funkcionālās 

darbības pārbaudes, garantijas apkalpošanas izmaksas, nodokļu, nodevu, u.c., maksājumus ir EUR 

108 135,72 (viens simts astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci euro un 72 centi), kas saskan ar 

Piegādātāja Sarunu procedūrā piedāvāto cenu, plus PVN. 

1.5. PVN summa pie pašreizējās 12% likmes sastāda EUR 12 976,29 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit seši euro un 29 centi). 

1.6. Kopējā Līguma summa ar PVN pie pašreizējās 12% PVN likmes ir EUR 121 112,01 (viens simts 

divdesmit viens tūkstotis viens simts divpadsmit euro un 1 cents). 

1.7. Pievienotās vērtības nodoklis nav iepirkuma priekšmeta daļa. Ja Līguma darbības laikā mainās PVN 

likme, tiek piemērota PVN likme atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

 

2. Pušu saistības. 

2.1. Piegādātāja saistības. 

2.1.1. Procesori tiek piegādāti 2019. gadā pēc Pasūtītāja pasūtījuma. 

2.1.2. Piegādātājs apņemas veikt savlaicīgu Aparatūras piegādi divu nedēļu laikā no pasūtījuma 

izdarīšanas. 

2.1.3. Piegādātājs veic personāla apmācību, funkcionālās darbības pārbaudes, garantijas apkalpošanu un 

remontu. 

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

Piegādātājs uz sava rēķina nodrošina nepieciešamo Aparatūras sertifikāciju Latvijas Republikā, 

kalibrēšanu, testēšanu, u.c. nepieciešamās darbības. 
 

2.2 Pasūtītāja saistības. 

2.2.1. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi nodrošināt Piegādātāja piegādātās Aparatūras pieņemšanu. 

2.2.2. Pasūtītājs apņemas veikt Aparatūras uzstādīšanu atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu 

prasībām, kuras piestāda latviešu valodā Piegādātājs. 

2.2.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Aparatūru Līgumā noteiktajā kārtībā. 
 

3. Aparatūras nodošana - pieņemšana. 
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3.1. Par piegādātās Aparatūras nodošanas ekspluatācijā dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs 

Pasūtītājam nodod Aparatūru lietošanas kārtībā un Piegādātāja un Pasūtītāja pilnvaroti pārstāvji 

paraksta attiecīgos pieņemšanas – nodošanas aktus. 

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

nekvalitatīvu Aparatūru vai piegādājis aparatūru, kas nav darba kārtībā, tiek sastādīts defekta akts, 

kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam uz sava rēķina tie jānovērš piecu 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 Aparatūra būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 

4.2. Procesora garantijas laiks tiek noteikts 24 mēneši no pirmās uzstādīšanas brīža. 

4.3.Garantijas laikā Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās Aparatūras remontu piecu darba 

dienu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska izsaukuma saņemšanas brīža. 
 

5. Norēķinu kārtība. 

5.1. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 30% apjomā no pasūtījuma summas 5 (piecu) darba dienu laikā 

no pasūtījuma izdarīšanas. 

5.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no piegādes dienas veic samaksu par piegādāto Aparatūru. 

5.3. Īpašuma tiesības uz Aparatūru pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju pēc pilnas summas, kura minēta 

Līguma 5.1. punktā, nomaksas. 
 

6. Sankcijas, zaudējumu atlīdzināšana. 

6.1. Par katru nokavēto Aparatūras piegādes dienu Piegādātājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,1 % 

(nulle komats viens procents) apmērā no nepiegādātās Aparatūras vērtības. 

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

viens procents) apmērā no piegādātās Aparatūras vērtības. 
 

7. Nepārvarama vara. 
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. 
 

8. Līguma darbības laiks. 
8.1.Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji. 

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. 
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9.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, pusēm savstarpēji vienojoties (izņemot līgumcenas 

palielināšanu). 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 juridiskās adreses, rekvizīti, pārstāvju paraksti  
 

Pasūtītājs: 

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI”” 

 

Piegādātājs: 

SIA „Dzirdes Implanti” 

 
 

 

 


