UZŅĒMĒJA LĪGUMS Nr. JP 2014/1
(Turpmāk saukts Līgums)
Rīgā, 2014.gada 05. martā
1. PUSES
1.1 SIA "PRISTIS" (juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV – 1021), turpmāk šī līguma tekstā saukta
UZŅĒMĒJS, kā vārdā uz Statūtu pamata rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Jevgeņijs Savčuks, no vienas
puses.
1.2 SIA “Jelgavas poliklīnika” (juridiskā adrese: Sudrabu Edžus iela 10, Jelgava, LV-3001 ), turpmāk šī līguma
tekstā saukta KLIENTS, kā vārdā uz Statūtu pamata rīkojas tās valdes locekle Anna Zīverte, no otras puses.
1.3 UZŅĒMĒJS un KLIENTS šī Līguma uzlikto saistību ietvaros tiek saukti PUSES.
1.4 PUSES noslēdz šāda satura Līgumu:
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Saskaņā ar šo Līgumu KLIENTAM tiek piegādāts un uzstādīts Rindu regulators ar tam nepieciešamo
aprīkojumu (Q-Net Pro) turpmāk šī Līguma tekstā saukta SISTĒMA.
2.2. UZŅEMĒJS sakomplektē SISTĒMU, saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumu Nr. 1
3. LĪGUMA DOKUMENTĀCIJA
3.1. Līguma dokumentu paketē ietilpst:
- Līgums
- Pielikums Nr.1
3.2. Visi šī Līguma pielikumi un citas rakstveidā noslēgtas vienošanās PUŠU starpā, pēc PUŠU parakstīšanas,
kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. LĪGUMA VĒRTĪBA
4.1. Līguma apjoms un vērtība ir aprakstīta Pielikumā Nr.1, Cenu piedāvājumā, ko ir parakstījušas abas
PUSES.
4.2. Līguma vērtību veido SISTĒMAS sastāvdaļu izmaksas, kas kopumā sastāda 12 355,00 EUR (Divpadsmit
tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci eiro un 00 centi) un PVN 21% 2 594.55 EUR (Divi tūkstoši pieci simti
deviņdesmit četri eiro un 55 centi), kas kopā sastāda 14 949.55 EUR ( Četrpadsmit tūkstoši deviņi simti
četrdesmit deviņi eiro un 55 centi). Samaksas nosacījumi aprakstīti šī Līguma 7. daļā.
5. PIEGĀDES TERMIŅŠ
5.1 UZŅĒMĒJS veiks SISTĒMU piegādi šādā kārtībā:
5.2 UZŅĒMĒJS sakomplektēs un nodos SISTĒMU KLIENTAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā no avansa
apmaksas brīža.
6. SISTĒMAS NODOŠANA UN PĀRBAUDE
6.1. KLIENTA pienākums ir pārliecināties par piegādāto SISTĒMU kvantitāti un kvalitāti, SISTĒMAS
saņemšanas brīdī parakstīt SISTĒMAS pieņemšanas-nodošanas aktu. Ja KLIENTS augstāk minēto aktu
atsakās parakstīt, par to tiek sastādīts atsevišķs akts.Ja KLIENTAM ir pretenzijas par SISTĒMAS kvalitāti
vai kādiem atsevišķiem tās posmiem, visas sūdzības, ir iesniedzamas rakstveidā UZŅĒMĒJAM 1 (viena)
mēnešu laikā no SISTĒMAS pieņemšanas dienas.
6.2. Ja UZŅĒMĒJS atzīst saņemto pretenziju par pamatotu, tā pienākums ir par saviem līdzekļiem novērst
defektu PUŠU noteiktajā laikā.
6.3. Ja UZŅĒMĒJS neatzīst saņemto pretenziju par pamatotu, PUSES iesaista neatkarīgu ekspertu. Ja eksperts
KLIENTA pretenziju uzskata par nepamatotu, KLIENTAM jāsedz ar eksperta konsultācijām saistītie
izdevumi. Ja eksperts pretenziju atzīst par pamatotu, ar eksperta konsultāciju saistītos izdevumus no
saviem līdzekļiem sedz UZŅĒMĒJS.
6.4. Ekspertu nosaka PUSES, savstarpēji vienojoties.
7. MAKSĀJUMA TERMIŅI
7.1. Maksājumi saskaņā ar šo Līgumu tiek veikti šādā kārtībā:
7.1.1. Avansa maksājums 50% (piecdesmit) apmērā no līguma kopējās summas tiek ieskaitīts
UZŅĒMĒJA kontā 3 (trīs) dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.
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7.1.2. Atlikušie 50% (piecdesmit) tiek ieskaitīti UZŅĒMĒJA kontā 3 (trīs) dienu laikā pirms SISTĒMAS
saņemšanas brīža.
7.2. KLIENTS pārskaita samaksu UZŅĒMĒJA bankas kontā Latvijā par saviem līdzekļiem.
7.3. UZŅĒMĒJS var nodot prasījuma tiesības, kas radušās no šā līguma, faktoringam vai citādā veidā bankai
vai citai juridiskai personai. KLIENTAM ir pienākums akceptēt un parakstīt UZŅĒMĒJA iesniegtos
faktoringa rēķinus vai vienošanos ar kredītiestādi pēc pirmā UZŅĒMĒJA pieprasījuma.

8.

GARANTIJAS
8.1. UZŅĒMĒJS nodrošina piegādāto SISTĒMU garantijas 2 gadu laikā no SISTĒMAS pieņemšanasnodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8.2. UZŅĒMĒJS ir atbrīvots no punktā 8.1 minētajiem darbiem, ja SISTĒMAS tiek bojātas KLIENTA
vainas dēļ vai kādas trešās personas dēļ, ko UZŅĒMĒJS nespēj ietekmēt.

9.

SANKCIJAS
9.1. Ja UZŅĒMĒJS kavē šajā Līgumā 5.2.punktā noteiktos termiņus, tam jāmaksā soda nauda 0.1%
apmērā, no Līguma vērtības par katru kavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās
Līguma vērtības.
9.2. Ja KLIENTS nepilda šajā Līgumā noteiktos maksājumu nosacījumus, tam jāmaksā soda nauda 0.1%
apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās
Līguma vērtības.

10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Ja PUSES nepilda ar šo Līgumu uzliktās saistības dēļ nepārvaramas varas apstākļiem, saskaņā ar
Latvijas Republikas likumdošanu, šo saistību neizpilde netiek uzskatīta par šī Līguma noteikumu
pārkāpumu.
10.2. Ja Līgums tiek grozīts, PUSES pieturēsies pie tā jaunākās versijas. Ja Līguma izmaiņas netiek
veiktas rakstveidā, PUSES pieturēsies pie pēdējām parakstītām Līguma rakstveida izmaiņām.
11. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀTĪBA
11.1. Visas iespējamās domstarpības un strīdi, kas varētu rasties sakarā ar šī Līguma noslēgšanu, tiek
risināti PUSĒM savstarpēji vienojoties. Ja PUSES nespēj vienoties, strīdu izšķir saskaņā ar Latvijas
Republikas likumdošanu, LR tiesā.
12. KONFIDENCIALITĀTE
12.1. Visa informācija, kas tiek nodota UZŅĒMĒJAM saistībā ar SISTĒMĀM, tiek uzskatīta par
konfidenciālu.
12.2. UZŅĒMĒJAM ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no konfidenciālās
informācijas nokļūšanas trešo personu rīcībā.
12.3. PUSES vienojas, ka noteikumi attiecībā uz konfidencialitāti nav attiecināmi gadījumos, ja
informācija par SISTĒMĀM tiek nodota KLIENTA pilnvarotajiem pārstāvjiem (valdes un padomes
locekļiem, pilnvarotiem pārstāvjiem utml.).
13. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS
Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un tā spēks beidzas līdz ar šī Līguma saistību izpildi pilnā apmērā.
14. LĪGUMA LAUŠANA
14.1. Līgums var tikt lauzts pirms termiņa šādos gadījumos:
14.1.1. KLIENTS pārkāpj maksājumu nosacījumus, kas noteikti šī Līguma 4. un 7. sadaļā un 14 dienu
laikā pēc UZŅEMĒJA rakstveidā brīdinājuma saņemšanas nenovērš pārkāpumu;
14.1.2. UZŅĒMĒJS neievēro šī Līguma 5.sadaļā noteiktās saistības un 14 dienu laikā pēc KLIENTA
rakstveidā brīdinājuma saņemšanas neizpilda noteiktas saistības;
14.1.3. UZŅĒMĒJA piegādātās SISTĒMAS neatbilst tehniskajiem un izpildes standartiem, kas aprakstīti
Cenu piedāvājumā, kā arī neatbilst ražotāja noteiktajai iekārtu specifikācijai un 14 dienu laikā pēc
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KLIENTA rakstveidā brīdinājuma saņemšanas UZŅEMĒJS nenovērš KLIENTA norādītus
trūkumus/defektus.
15. LĪGUMA PIELIKUMI
15.1. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa, un tie ir:
15.1.1. Pielikums Nr.1
15.2. Ja šim Līgumam tiek sastādīti pielikumi, pēc abu PUŠU parakstīšanas tie kļūst par šī Līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
16. LĪGUMA SKAIDROJUMI UN PRIORITĀTES
16.1. Ja šis Līgums nonāk pretstatā ar pielikumiem un labojumiem, PUSES vadīsies pēc:
16.1.1. Pirmkārt, cenu piedāvājuma Nr. 1
16.1.2. Otrkārt, pēc šī Līguma.

17. BEIGU NOTEIKUMI
17.1. Līgums sastāv no 3 (trīs) lapām latviešu valodā, pielikumiem uz 1 (vienas) lapas puses; šie
dokumenti ir sastādīti divos oriģinālos eksemplāros, kam ir vienāds juridisks spēks. Katra no
PUSĒM saņem vienu eksemplāru.
17.2. Visas iepriekšējās saistības vai līgumi, kas PUŠU starpā noslēgti rakstiski vai mutiski, tiek aizstāti ar
šo Līgumu.
18. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
UZŅĒMĒJS

KLIENTS

SIA “PRISTIS”
Reģ.Nr.: LV40003551874
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117,
Rīga, Latvija, LV-1021
Banka: Danske Bank A/S filiāle Latvijā
Kods: MARALV22
Konts: LV77MARA2041000032041

SIA “Jelgavas poliklīnika”
Reģ.Nr.: LV 41703007095
Juridiskā adrese: Sudrabu Edžus iela 10
Jelgava, Latvija, LV-3001
Banka: A/S „Swedbank”
Konts: LV34HABA 0551022057205
Kods: HABALV2X
Banka: A/S “Citadele banka”
Konts: LV29PARX 0005608920002
Kods: PARXLV2X

Jevgeņijs Savčuks...........................................

Anna Zīverte

z.v.

__________________

z.v.
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Pielikums Nr. 1 līgumam Nr. ______________

Saskaņā ar konkursa “Rindu regulatoru un tiem nepieciešamā aprīkojuma iegāde” (iepirkuma
identifikācijas Nr. JP 2014/4) nolikuma un tā pielikumu noteikumiem:

Nr. p. k.

Vienību skaits

Rindu regulatoru
nepieciešamais
aprīkojums

1
2
3
4

Darba vietas displejs
11
Darbavietas pults
11
TV monitors
3
Izdrukas iekārta
2
(printeris)
5
Biļešu lenta (papīrs)
245
6
Rindu regulēšanas
1
sistēmas vadības
dators
7
Rindu regulatoru un
1
tiem nepieciešamā
aprīkojuma
uzstādīšana
8
Kopējā summa EUR
bez PVN:
*-Biļešu lenta (papīrs) – paredzamo vienības daudzumus – 245 ruļļi

Jevgeņijs Savčuks...........................................

Anna Zīverte

z.v.

Cena EUR (bez
PVN) par pieprasīto
daudzumu
1430.00
1650.00
1170.00
2000.00
1225.00
730.00

4150.00

12 355.00

__________________

z.v.
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