LĪGUMS Nr.___/2018
Datu glabātuves paplašināšana
Cēsīs, 2018. gada 24. aprīlī
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CĒSU KLĪNIKA”, reģistrācijas Nr.
44103057729, juridiskā adrese: Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu novads, LV – 4101, valdes
priekšsēdētājas Ingūnas Liepas personā, kura rīkojas uz sabiedrības Statūtu un valdes
pilnvarojums pamata , tālāk tekstā- Pircējs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „IPRO”, reģistrācijas Nr.40003521916,
juridiskā adrese: Gunāra Astras iela 8b, Rīga, LV-1082 (turpmāk tekstā Pārdevējs), tās
valdes priekšsēdētāja Jāņa Rozentāla personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, no
otras puses, bet abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti Puses, apzinādamies savas darbības
juridisko nozīmi un sekas, saskaņā ar LR “Publisko iepirkumu likumu” un pamatojieties uz
konkursa „Datu glabātuves paplašināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. CK 2018/3/9
nosacījumiem un rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Līguma priekšmets ir datu glabātuves paplašināšana, kuru Pārdevējs veic atbilstoši
tehniskai specifikācijai un finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.1, Nr.2).
1.2. Pārdevējs apņemas savlaicīgi un kvalitatīvi piegādāt, uzstādīt Preci 2 (divu) mēnešu
laikā no līguma noslēgšanas dienas, par piedāvājumā noteikto līgumcenu saskaņā ar Līguma
Pielikumu Nr.1.
1.3. Piegādes vieta - Pircēja telpās SIA „CĒSU KLĪNIKA”, Slimnīcas iela 9, Cēsis.
LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā summa ir 21578,80 EUR (divdesmit viens tūkstotis pieci simti
septiņdesmit astoņi eiro un 80 centi), pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21%
ir 4531,55 EUR (četri tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens eiro un 55 centi), kopējā līguma
summa ar PVN ir 26110,35 EUR (divdesmit seši tūkstoši viens simts desmit eiro un 35
centi).
2.2. Līguma summā ir iekļauts visas Preces iepakojuma, piegādes izmaksas līdz Pircēja
norādītājai vietai, un uzstādīšanas izmaksas, tehniskā apkope garantijas laikā, kā arī visi
nodokļi, nodevas un citi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preces ievešanu Latvijas
Republikā un tās piegādi Pircējam.
2.3. Pircējs līguma 2.1. punktā noteikto kopējo līguma summu Pārdevējam samaksā 20 dienu
laikā no rēķina saņemšanas un pieņemšanas- nodošanas akta abpusēja parakstīšanas dienas.
2.4. Par Preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pircējs ir pārskaitījis naudu uz
Pārdevēja līgumā norādīto bankas kontu.
2.5. Ja piegādāta nekvalitatīva vai līguma noteikumiem neatbilstoša Prece, par ko līgumā
noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par Preci notiek pēc tās apmaiņas pret
kvalitatīvu un atbilstošu līguma noteikumiem.
2.

PĀRDEVĒJA UN PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1. Pārdevējs apņemas veikt tehniskajam piedāvājumam atbilstošu Preces piegādi un
nodošanu Pircējam kopā ar visiem komplektācijā ietilpstošajiem materiāliem un
dokumentāciju.
3.2. Pārdevējs nodrošina Preces piegādi tās rūpnīcas standarta iepakojumā, kas nodrošina
pilnīgu Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot.
3.

3.3. Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi līguma noteiktā kārtībā un termiņā.
3.4. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām.
3.5. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām
personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.
3.6. Pārdevējs apņemas līguma izpildi nenodot trešajai personai bez Pircēja rakstiskas
atļaujas.
3.7. Pircējam ir tiesības pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā
neatbilst līguma noteikumiem.
3.8. Pircējs veic līgumā noteiktajā termiņā piegādātās kvalitatīvās un līguma noteikumiem
atbilstošas Preces pieņemšanu un apmaksu līguma noteiktajā kārtībā.
PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
4.1. Nekvalitatīvas vai līguma noteikumiem neatbilstošas Preces gadījumā Pārdevēja
pienākums ir 10 (desmit) dienu laikā veikt atkārtotu kvalitatīvas un līguma noteikumiem
atbilstošas Preces piegādi uz sava rēķina.
4.2. Ja Pārdevējs nepiegādā Preci līguma 1.2 punktā noteiktajā termiņā, vai saskaņā ar līguma
noteikumiem, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt Pārdevējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no
līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst
pārsniegt 10 % no kopējās līguma summas.
4.3. Ja Pircējs neveic Preces apmaksu noteiktajā termiņā un apjomā, tad Pārdevējs ir tiesīgs
pieprasīt Pircējam maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no neapmaksātās summas par katru
nokavēto dienu. Līgumsoda kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no kavētā pamatparāda.
4.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem, ja tie radušies
vienas Puses vai tā darbinieku tīšas darbības vai bezdarbības, rupjas neuzmanības vai
nolaidības rezultātā. Par nodarītiem zaudējumiem Puse sastāda attiecīgu aktu, kurā tiek
konstatēts radušos zaudējumu apmērs un vienu šī akta oriģinālu kopā ar pretenziju iesniedz
otrai Pusei. Uz iesniegto pretenziju Pusei ir pienākums sniegt atbildi ne vēlāk kā 5 (piecu)
dienu laikā no tās saņemšanas brīža, apstiprinot nodarīto zaudējumu atlīdzību vai noraidot
pretenziju, attiecīgi motivējot pieņemto lēmumu.
4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
4.

NEPĀRVARAMĀ VARA
5.1. 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 ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas,
epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju
rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas līgumā paredzēto saistību
izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru
izsniegusi kompetenta institūcija, un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu.
5.

PRECES NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
6.1. Preču piegādes jāsaskaņo ar Pircēju, par to paziņojot Pircējam vismaz divas darba dienas
pirms piegādes veikšanas.
6.2. Pārdevējs Pircējam piegādā un sagatavo ekspluatācijai Preci Pircēja norādītajā telpā,
6.

līguma 1.2. punktā noteiktajā termiņā.
6.3. Preces piegādes un uzstādīšanas fakts tiek noformēts, Pircējam un Pārdevējam parakstot
Preces piegādes pieņemšanas – nodošanas aktu. Aktam pievienojami visi dokumenti par
Preci (sertifikāti, instrukcijas un citi nepieciešamie dokumenti).
6.4. Ja Darbs vai piegādātās Preces neatbilst šī Līguma noteikumiem, Pircējs var atteikties
parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir novērsti. Ja
trūkumu novēršanas rezultātā tiek kavēts Līguma 1.2.punktā noteiktais Līguma izpildes
termiņš, tad par to tiek aprēķināts līgumsods atbilstoši šī Līguma nosacījumiem.
GARANTIJA UN APKOPE
7.1. Iekārtai Garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi.
7.2. Līgumā norādītā garantijas periodā Pārdevējs apņemas saviem spēkiem un par saviem
līdzekļiem veikt garantijas remontu. Garantijas laikā nepieciešamos transportēšanas, Preces
montāžas un demontāžas izdevumus sedz Pārdevējs.
7.3. Precei nepieciešamā apkope garantijas periodā ir bezmaksas.
7.4. Preces garantijas apkalpošanu un remontus veic Pārdevēja sertificēti darbinieki.
7.5. Garantijas bojājumu novēršanai atvēlētais laiks: 48 (četrdesmit astoņas) stundas pēc
Pircēja paziņojuma saņemšanas. Pārdevējam, aizvietojot bojāto Preces vienību ar
līdzvērtīgu, iespējams vienoties ar Pasūtītāju par ilgāku garantijas bojājumu novēršanas
laiku.
7.6. Pārdevējs sedz Pircējam visus zaudējumus un izmaksas, kas radušās no savlaicīgas
garantijas darbu neizpildes.
7.

LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
8.1. Līgums stājās spēkā ar brīdi, kad to paraksta abu Pušu pilnvaroti pārstāvji un ir spēkā
līdz pilnīgai saistību izpildīšanai.
8.2. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu un pieprasīt līgumsodu 10 % apmērā no
kopējās summas:
8.2.1. ja Pārdevējs, iesniedzot dokumentus saskaņā ar iepirkuma nolikumu iepirkuma
komisijai, ir sniedzis nepatiesu informāciju.
8.2.2. ja Pārdevējs piegādā šī līguma noteikumiem neatbilstošu Preci.
8.2.3. ja Pārdevējs paaugstina Preces cenu.
8.2.4. Ja Pārdevējs kavē Preces piegādi vairāk par 2 mēnešiem.
8.3. Līguma laušana neatbrīvo Pārdevēju no zaudējumu atlīdzības.
8.4. Pusēm ir tiesības savstarpēji vienojoties, papildināt vai grozīt līguma noteikumus, kuri
jānoformē rakstiski - vienošanās veidā.
8.

PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
9.1. Pircēja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu
izpildi ir: IT un medicīnisko tehnoloģiju daļas vadītājs Ingus Kliečis, tālr. 26162788, e-pats:
ingus.kliecis@cesuklinika.lv.
9.2. Pārdevēja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu
izpildi ir: Kārlis Rozēns tālr.: 80004776, e-pasts: karlis.rozens@ipro.lv.
9.3. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto
kontaktpersonu. Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra
Puses par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to
atsaukumam.
9.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses apņemas risināt savstarpēju
10.

sarunu veidā. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā
esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
10.2. Līgums var tikt papildināts vai grozīts, pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti vienošanās veidā un pēc tā parakstīšanas kļūst par
šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.
10.3. Parakstīšanas brīdī līgums ir sastādīts uz 4 (četrām) lapām, ar Pielikumiem Nr.1 un
Nr. 2 kopā uz 7 ( septiņām) lapām, divos autentiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas
pie Pircēja, bet otrs – pie Pārdevēja.
10.4. Pieņemšanas – nodošanas akts, defekta akti, ja tādi tiek sastādīti, ir šī līguma
neatņemamas sastāvdaļas.
10.5. Visi paziņojumi, pieprasījumi Pusēm ir iesniedzami vai nosūtāmi uz šā līguma
10.punktā norādītajām adresēm. Ja mainās Pušu adreses un/vai rekvizīti, tad tas jāpaziņo otrai
pusei triju dienu laikā.
PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
PIRCĒJS
SIA „CĒSU KLĪNIKA”
reģistrācijas Nr. 44103057729
Adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101
Tālrunis 64125730
Bankas rekvizīti: AS „SEB Banka”
Konts: LV11UNLA0050017396827
Bankas kods: UNLALV2X
Valdes priekšsēdētāja I. Liepa
___________________

PĀRDEVĒJS

SIA „IPRO”
reģistrācijas Nr. 40003521916
Adrese: Gunāra Astras iela 8b,
Rīga, LV-1082
Tālrunis 80004776
Bankas rekvizīti: AS „SEB Banka”
Konts: LV70UNLA0002058469137
Bankas kods: UNLALV2X
Valdes priekšsēdētājs J. Rozentāls

__________________

