LĪGUMS Nr. _________
„Ķirurģisko šujamo materiālu iegāde”
Cēsīs, Cēsu novadā
2019. gada 14. februārī
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu
novads, LV – 4101, nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV44103057729,
tās valdes
priekšsēdētājas _______ personā, kura rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes
pilnvarojuma (turpmāk līguma tekstā saukta „Pasūtītājs” no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „B.BRAUN MEDICAL”, Ūdeļu iela 16, Rīga, LV1064, reģistrācijas Nr. LV40003277955, tās valdes locekļa ________ personā, kurš rīkojas
uz statūtu pamata, (turpmāk līguma tekstā saukta „Izpildītājs”) , no otras puses, izsakot
savu gribu, brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Līguma priekšmets ir ķirurģisko šujamo materiālu iegāde (turpmāk tekstā –
PRECE) Pasūtītāja vajadzībām Piegādātāja piedāvātajā norādītajās iepirkuma priekšmeta
daļās Nr. 1;2.
1.2. Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītāja vajadzībām PRECES atbilstoši iesniegtajam
Tehniskajam piedāvājumam/ finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums nr.1), kas ir līguma
neatņemama sastāvdaļa.
1.3. PRECE tiek piegādāta atsevišķās partijās, par kuru apjomu un piegādes termiņu
Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas, veicot pasūtījumu telefoniski vai elektroniski.
1.4. Pasūtītājs un Piegādātājs vienojas, ka līgumā norādītais Preču apjoms ir plānotais
piegādājamais apjoms un Pasūtītājs var iegādāties Preces atbilstoši reālajai nepieciešamībai
arī par nepilnu apjomu.
1.5. PRECES nosaukumu, daudzumu un vērtību katru reizi fiksē preču pavadzīmē –
rēķinā.
1.6. PRECEI ir jābūt iepakotai tā, lai pie transportēšanas un glabāšanas saglabātos
nemainīga PRECES kvalitāte.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1.Kopējā Līguma summa ir EUR 24952,00 (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti
piecdesmit divi eiro un 00 centi) bez PVN, ko veido:
2.1.1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr. 1 ar līguma summu EUR 6409,60 bez PVN.
2.1.2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 ar līguma summu EUR 18542,40 bez PVN.
2.2. PRECES cenas nevar tikt palielinātas visu līguma darbības laiku.
2.3. PRECES cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas
rodas Piegādātājam sakarā ar PRECES ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi
Pasūtītājam.
2.4. Pasūtītājs veic apmaksu par PRECI, veicot pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu
laikā no PRECES piegādes brīža, pēc PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas
Pasūtītājam.
2.5. Par PRECES apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu
uz Piegādātāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ, VIETA UN NOSACĪJUMI
3.1. Līgums tiek noslēgts uz 24 (divdesmit četri) mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas.
Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja PRECE par Līguma summu nav piegādāta.
3.2. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam PRECI pēc vajadzības saskaņā ar pasūtījumu ne
vēlāk kā divu darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža, ar savu transportu uz

PIRCĒJA norādīto adresi: Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, darba laikā no plkst.:8:00
līdz plkst.16:00.
3.3. PRECE uzskatāma nodota Pasūtītājam no PREČU pavadzīmes - rēķina iesniegšanas
dienas. PREČU pavadzīmi - rēķinu no Pasūtītāja puses paraksta pilnvarotā persona.
3.4. Saņemot pasūtījumu, Pasūtītāja pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību
pasūtījumam un PREČU pavadzīmei – rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču
pieņemšanu.
3.5. Ja Pasūtītājs kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt PREČU pavadzīmes - rēķinu par
saņemto PRECI, viņa pienākums ir rakstiski informēt Piegādātāju par atteikuma iemesliem
5 (piecu) darba dienu laikā no PREČU pavadzīmes - rēķina saņemšanas dienas.
3.6. Pasūtītāja pretenzijas par PRECES daudzumu, kvalitāti :
3.6.1. Ja, pieņemot PRECI, Pasūtītājs atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida
neatbilstību Līguma nosacījumiem un PREČU pavadzīmēm - rēķiniem, Pasūtītājs par
iztrūkumu vai neatbilstības faktu 5 (piecu) darba dienu laikā noformē un nosūta
Piegādātājam attiecīgu aktu elektroniski vai pa pastu.
3.6.2. Piegādātājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas
dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās PRECES ar jaunām PRECĒM uz sava rēķina.
3.6.3. Ja piegādātajām PRECĒM pielietošanas procesā tiks konstatēta nepiemērotība
pielietošanas mērķim, vai arī PRECES lietošana izraisīs ārstniecības procesa būtiskas
izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai un dzīvībai, kā arī tiks konstatēta
iedarbības neefektivitāte, kas var nest būtiskus finansiālus zaudējumus Pasūtītājam,
tad Pasūtītājs var pārtraukt Līguma izpildi pēc savas iniciatīvas, par ko Pasūtītājs
informē Piegādātāju 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš.
3.6.4. Piegādātājs ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri
saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu.
3.7. PRECE skaitās nodota Pasūtītājam ar brīdi, kad abu pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta
PRECES pavadzīmes.
4. PRECES KVALITĀTE
4.1. Piegādātājs apņemas piegādāt līgumā minēto PRECI jaunu un nelietotu, pienācīgā
kvalitātē un atbilstošā iepakojumā.
4.2. Piegādātājs garantē PREČU kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības laikā, ko
noteicis Preču ražotājs.
4.3. PRECES daudzums preču pavadzīmes rēķinā tiek rakstīts tikai atbilstoši specifikācijā
norādītajām mērvienībām un produktu nosaukumam valsts valodā.
4.4. Piegādātājs garantē PRECES veida atbilstību, kvalitāti izrakstītai PRECES
pavadzīmei , kura tiek noformēta konkrētajai PREČU partijai.
4.5. Piegādātājs garantē, ka PRECEI ir nepieciešamie atbilstības novērtējumi saskaņā ar
Latvijas Republikas likumdošanu, tai ir nepieciešamie kvalitātes sertifikāti, likumdošanai
atbilstošs marķējums valsts valodā un ir ievēroti derīguma termiņi.
4.6. Piegādātājs bez rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju nav tiesīgs izmainīt šī Līguma
1.pielikumā minētās PRECES ar analogām cita ražotāja PRECĒM.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Ja PRECE netiek piegādāta vairāk kā 3 reizes līguma darbības laikā 3.5. punktā minētā
termiņā, pēc līgumā noteiktā piegādes termiņa notecējuma Pasūtītājam ir tiesības ar
rakstveida paziņojumu atkāpties no šī līguma. Šādā gadījumā Piegādātājs veic norēķinu
salīdzināšanu savstarpējos norēķinos 3 (trīs) dienu laikā, ieskaitot paredzētos līgumsodus.
5.2. Ja līgums tiek lauzts šī līguma 5.1. minētā iemesla dēļ, Piegādātājs maksā līgumsodu
10 % apmērā no visā līguma darbības periodā nepiegādātā paredzētā maksimālā apjoma,
saskaņā ar līguma 1.pielikuma izcenojumu.
5.3. Ja Piegādātājs nevar nodrošināt Pasūtītāju ar šā Līguma pielikuma Nr.1 atrunāto
PRECES sortimentu vai cenu, tad 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to brīdina Pasūtītāju

un maksā līgumsodu par katru kavēto dienu 0.5 % apmērā no 1. pielikumā paredzētā visa
sortimenta apjoma, kurā kaut 1 PRECES piegādi nevar nodrošināt, saskaņā ar 1.pielikuma
izcenojumiem, bet ne vairāk par 10 % no kopējās līguma summas. Līgumsods netiek
piemērots, ja PRECES sortimentu un cenu nav iespējams nodrošināt tā iemesla dēļ, ka
attiecīgā PRECE vairs netiek ražota un Piegādātājs 30 dienu laikā par to paziņojis
Pasūtītājam un piedāvājis piegādāt termiņā PRECES analogu, nemainot cenu.
5.4. Šajā līgumā minēto līgumsodu apmaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes.
5.5. Ja kāda no PUSĒM nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai Pusei ir
tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, 1 (vienu mēnesi) iepriekš rakstiski paziņojot par to
otrai Pusei kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās Puses zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma
neizpildes.
5.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Piegādātājam līgumā paredzētajā termiņā, tas
maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 % no nesamaksātās summas.
6. LĪGUMA GROZĪŠANAS, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
6.1. Līgumu var izpildīt, grozīt (izņemot līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Pusēm
savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti
rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, brīdinot Piegādātāju 10
( desmit) dienas iepriekš, ja Piegādātājs atkārtoti (vairāk kā trīs reizes) pārkāpj līgumā
minētās saistības.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to brīdinot Piegādātāju
nekavējoties, ja tiek konstatēts, ka piegādātā PRECE neatbilst LR normatīvo aktu prasībām
un ja piegādātā PRECE vai pats piegādes process var radīt jebkādus draudus Pasūtītājam
(pacientu drošībai un veselībai).
6.4. Pusēm nav tiesību vienpusēji atkāpties no līguma, ja otra puse pilda līgumā uzņemtās
saistības.
6.5. Ja Piegādātājs vienpusēji atkāpjas no līguma, tam jāmaksā Pircējam līgumsods 10%
apmērā no neizpildītās līguma summas.
6.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Piegādātājam rakstisku
brīdinājumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka Prece neatbilst Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem vai Piegādātājs nevar izpildīt Līgumu tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir
piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus
intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts
noteiktās sankcijas.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Abas līgumslēdzējas PUSES nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi
vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, piemēram,
likumdošanas izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai
citi gadījumi.
7.2. PUSE, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru
PUSI par šiem apstākļiem 5 darba dienu laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos

apstākļus, pievienojot kompetentu iestāžu izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu
apstiprinājumu un raksturojumu.
7.3. . Ja iepriekšminētie neparedzētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai PUSEI ir
tiesības atteikties no tālākas līguma saistību izpildes un ne vienai no PUSĒM nav tiesību
pieprasīt, lai otra PUSE atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.
7.4. 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. CITI NOTEIKUMI
8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju pārrunu ceļā.
Gadījumā, ja Līdzēji 20 dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms LR spēkā esošo
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
8.2. Ja Līguma darbības laikā notiek Puses (Pušu) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības
un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
8.3. Pasūtītājs nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja
iepriekšējas piekrišanas.
8.4. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām,
kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
8.5. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
8.5.1. No Pasūtītāja puses: Operāciju zāles virsmāsa ____, tālr. ___, e-pasts ____
8.5.2. No Piegādātāja puses: produktu menedžere, tālr. ____, e-pasts ______.
8.6. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par
PRECES pieņemšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī Līguma prasībām,
savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai,
defekta akta parakstīšanu.
8.7. Piegādātājs ievēro un apņemas ievēros visas spēkā esošās Latvijas Republikā ieviestās
starptautiskās sankcijas un noteiktās nacionālās sankcijas.
8.8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām.
8.9. Līgumam ir 1 (viens ) pielikums, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļa: 1.
pielikums - Tehniskā specifikācija/ finanšu piedāvājums.
8.10. Līguma viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja , bet otrs pie Piegādātāja , un abiem
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU JURIDISKĀS ADRESES:
PASŪTĪTĀJS:
SIA” CĒSU KLĪNIKA”
Reģ.Nr. LV44103057729, Slimnīcas iela 9,
Cēsis LV-41012
Norēķ. konts Nr.
LV11UNLA0050017396827
A/S SEB banka
Tālr. 64125730; 64125895, fakss 64125785
e-pasts: info@cesuklinika.lv
www.cesuklinika.lv

IZPILDĪTĀJS:
SIA” B.BRAUN MEDICAL”
Reģ. Nr.40003277955, Ūdeļu iela 16 , Rīga,
LV- 1064
Tālrunis:26176522
Fakss:67819547
Banka: A/S SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Norēķinu konts:LV57UNLA0002080467128

Valdes priekšsēdētāja
_____

Valdes loceklis _______

_________________
/paraksts/

_________________
/paraksts/

