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Cēsīs, 2018. gada 31. maijā  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA”,  Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Cēsu 

novads,  LV – 4101, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 44103057729, tās valdes priekšsēdētājas 

Ingūnas Liepas personā, kura rīkojas  pamatojoties uz statūtiem un  valdes pilnvarojuma 

,turpmāk līguma tekstā saukta „Pasūtītājs” no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā”, reģ.Nr. 

40103938382, juridiskā adrese Vienības gatve 87i-4, Rīga, LV-1004 , tās pilnvarotās personas  Andrius 

Simonaitis personā, kurš  rīkojas pamatojoties uz Pilnvaras pamata, turpmāk līguma tekstā saukta  

„Piegādātājs”  no otras puses,  izsakot savu gribu, brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem,  

pamatojoties uz 2018. gada  24. maija  iepirkumu „Endoskopiju kabineta aprīkojums - 

guļrati endoskopiju kabinetam, dezinficēto endoskopu uzglabāšanas skapis”, 

identifikācijas Nr. CK 2018/4/9 rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk- Līgums:   

1. Līguma priekšmets  un cena 

1.1. Piegādātājs  piegādā un nodod Pasūtītājam endoskopijas kabineta aprīkojumu - 

dezinficēto endoskopu uzglabāšanas skapi (turpmāk tekstā- Preces) , atbilstoši iesniegtajam  

finanšu piedāvājumam.( Līguma pielikums Nr.1) pilnībā funkcionējošā stāvoklī, jaunu,  bet 

Pasūtītājs samaksā Piegādātājam piegādātās Preces  vērtību.  

1.2. Kopējā Preces līgumsumma ir  19639,24 EUR  (deviņpadsmit tūkstoši seši simti 

trīsdesmit deviņi eiro un 24 centi)  bez  PVN likmes, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto finanšu 

piedāvājumu.    

1.3. Maksā par Preci ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma noteikumiem,  

atbilstošu  piegādi, t.sk., nodokļi, nodevas, u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un 

kvalitatīvai Līguma saistību izpildei saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem. 

1.4. Pasūtītājs veic samaksu par Preci 20 (divdesmit) dienu laikā no Preces saņemšanas 

dienas  un Pavadzīmes  saņemšanas dienas. 

 

2. Preces  piegāde 

2.1. Piegādātājs piegādā  Preci 60 (sešdesmit )  dienu   laikā no Līguma noslēgšanas dienas.  

2.2. Preces  piegādes vieta: Pasūtītāja norādītā telpa Slimnīcas ielā 9, Cēsis, Cēsu novads.  

2.3. Piegādājot Preci,  Piegādātājam jāiesniedz šādi pavaddokumenti: 

2.3.1. datēta pavadzīme, turpmāk – pavadzīme. Pavadzīmē papildus Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem rekvizītiem Piegādātājs 

norāda Līguma Nr.; 

2.3.2.  lietošanas instrukcijas. 

2.4. Piegādātājs nodrošina, ka  Prece ir iepakota, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

 

3. Preces  pieņemšanas kārtība 

3.1. Pirms Preces  pieņemšanas Puses  pārliecinās par piegādāto, kā arī pavadzīmē norādīto 

Preces  atbilstību Līguma noteikumiem. 

3.2. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt no Piegādātāja Preci  un neapmaksāt Piegādātāja 

iesniegto pavadzīmi, ja:  

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1. Prece  nav jauna; 

3.2.2. Precei  nav pievienoti Līgumā norādītie pavaddokumenti (Līguma 2.3 

punkts); 

3.2.3. Piegādātās  Preces  iepakojums ir bojāts; 

3.2.4. Prece  nav ievietota ražotāja oriģinālajā iepakojumā; 

3.2.5. Prece neatbilst iepirkuma  tehniskajai specifikācijai. 

 

4. Preces  kvalitāte un garantija 

4.1. Piegādātājs nodrošina  Preces  24 mēnešu garantiju  no  Akta parakstīšanas un Preces  

ekspluatācijas sākšanas dienas.  

4.2. Piegādātājs nav atbildīgs par Preces defektiem, kas radušies Pasūtītāja vainas dēļ  

ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā. 

4.3. Par garantijas termiņā konstatēto Preces neatbilstību kvalitātes prasībām vai 

trūkumiem Pasūtītājs sastāda rakstveida pretenziju un 3 (trīs) darba dienu laikā no to 

atklāšanas dienas iesniedz Piegādātājam. 

4.4. Piegādātājam vai tā pārstāvim   ir pienākums ierasties pie Pasūtītāja 48h laikā no 

pretenzijas nosūtīšanas brīža (neskaitot brīvdienas un svētku dienas). Pretenzijas nosūtīšanai 

Pasūtītājs izmanto šādus Piegādātāja sakaru līdzekļus: faksu 67408075,  e-pastu: 

agris.kittelis@olympus.lv  

4.5. Piegādātājam ir pienākums mēneša laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas novērst 

Preces  neatbilstību Līguma noteikumiem.  

4.6. Piegādātājs rakstiski informē Pasūtītāju 5 (piecu) dienu laikā par maksātnespējas 

procesa uzsākšanu pret Piegādātāju vai citu nelabvēlīgu apstākļu rašanos, kas var radīt 

zaudējumus Pasūtītājam līguma darbības laikā.  

 

5. Pušu atbildība. 

5.1. Par jebkura Līgumā norādītā Piegādātāja saistību izpildes termiņa nokavējumu 

Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) 

apmērā no Līguma 1.2.punktā norādītās kopējās Preces līguma summas par katru nokavēto 

dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes. 

5.2. Par Līgumā norādītā apmaksas termiņa nokavējumu Piegādātājam ir tiesības piemērot 

Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no 

neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo 

Pasūtītāju no saistību izpildes. 

5.3. Ja Piegādātājs kavē Līguma 2.1.punktā norādīto termiņu vairāk par 2 (divām) nedēļām, 

tad Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem 

Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs bez iepriekšēja brīdinājuma ir tiesīgs ieturēt no 

jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam.  

 

6. Strīdu izskatīšanas kārtība 

6.1. Strīdi, domstarpības un pretenzijas, kas Pusēm  rodas Līguma izpildes gaitā, vispirms 

tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata vispārējās jurisdikcijas 

tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses. 

 

7. Līguma darbības termiņš, Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība 

7.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā  24 mēnešus no līguma 

noslēgšanas dienas.  

7.2. Līgumu var izbeigt pirms minētā termiņa, Līdzējiem rakstveidā  par to vienojoties. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja Piegādātājs  pārkāpj Līguma 

noteikumus, nepiegādā preci noteiktajā termiņā. Šādā gadījumā Piegādātājam ir pienākums 

Pasūtītāja norādītajā termiņā segt visus Pasūtītājam ar to radušos zaudējumus. 
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7.4. Piegādātājam ir tiesības atkāpties no Līguma izpildes līdz Preces  piegādei, par to 

rakstveidā paziņojot Pasūtītājam un samaksājot līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no 

Līguma 1.2.punktā norādītās maksas par Preci. 

7.5. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir 

Pušu  parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

 

8. Nepārvaramas varas apstākļi 

8.1. Puses  neizvirzīs viens otram pretenzijas, gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas 

apstākļi, kas tiešā veidā ietekmē Līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt 

un novērst. 

8.2. Puses  pēc iespējas nekavējoties informē viens otru par šādu apstākļu iestāšanos un 

veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus, kas varētu rasties 

nepārvaramas varas apstākļu ietekmē. Nepārvaramas varas iestāšanos Puses  apstiprina ar 

attiecīgu, kompetentu iestāžu izziņu. 

 

9. Citi noteikumi 

9.1. Līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki līguma noteikumi tiek atzīti 

par spēkā neesošiem, Līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās.  

9.2. Nevienai no Pusēm  nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai 

bez citu līdzēju piekrišanas. 

9.3. Puses  5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par sava juridiskā 

statusa, adreses (faktiskās vai juridiskās), saziņas līdzekļu vai maksājumu rekvizītu maiņu. 

9.4. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei  pa vienam 

eksemplāram. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9.5. Līgumam ir pievienots 1.pielikums “ Tehniskā specifikācija/ finanšu piedāvājums ” uz  

vienas lapas, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.  

 

10. Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs:                                 Piegādātājs: 

SIA” CĒSU KLĪNIKA” 

Reģ.Nr. LV44103057729, 

 Slimnīcas iela 9, Cēsis LV-4101 

Norēķ.konts Nr. 

LV11UNLA0050017396827 

A/S SEB banka  

tālr. 64125730; 64125895 fakss 64125785 

e-pasts: info  @cesuklinika.lv 

www.cesusklinika.lv 

 

__________________________ 

Valdes priekšsēdētāja I. Liepa  

 

Olympus Sverige  

Aktiebolag filiāle Latvijā”,  

reģ.Nr. 40103938382, 

 Adrese:Vienības gatve 87i-4, Rīga, LV-1004 

Tālrunis 67408070 

Bankas rekvizīti: AS Swedbank 

Konts: LV63HABA0551041038904 

Bankas konts: HABALV2X 

 

 

__________________________ 

Pilnvarotā persona  A. Simonaitis 
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