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IEPIRKUMA LĪGUMS 

Pasūtītāja līguma reģ. Nr. 3.-11.7/19 

 

 

Jelgavā                                                                                                                 2017. gada 9.maijā 

 

SIA ‘’Medicīnas sabiedrība ‘’OPTIMA 1’’ ’’, tās valdes locekles Ingrīdas Budrēvicas 

personā, kas darbojas saskaņā ar SIA ‘’Medicīnas sabiedrība ‘’OPTIMA 1’’ ’’ Statūtiem, 

turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA ’’ORIOLA RĪGA’’, tās valdes locekļa Ronalda 

Šlosberga personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata un prokūristes Aļonas Zotovas personā, kura 

rīkojās uz prokūras pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā 

iepirkuma ‘’Vakcīnu iegāde SIA ‘’Medicīnas sabiedrība ‘’OPTIMA 1’’ ’’ vajadzībām’’ 

(iepirkuma identifikācijas Nr. Optima 1 2017/1, turpmāk tekstā - Iepirkums) rezultātiem, noslēdz 

šo Līgumu (turpmāk – Līgums), par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets un summa 

1.1. Pasūtītājs 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas pasūta pa daļām, pērk un 

apmaksā, un Izpildītājs Līgumā un atbilstošajā Pasūtījumā noteiktajā kārtībā un termiņos pārdod, 

piegādā un nodod Pasūtītājam kvalitatīvus un normatīviem aktiem atbilstošus medikamentus 

atbilstoši Līguma 1.pielikumā norādītajam Preču aprakstam (turpmāk - visas kopā sauktas - 

Preces vai katra atsevišķi - Prece) par Līguma 1.pielikumā norādītājām cenām. 

1.2. Gadījumā, ja iepērkamās vakcīnas ražotājs šī līguma darbības laikā ir noteicis zemāko cenu 

vakcīnai salīdzinājumā ar tās cenu, kura ir bijusi spēkā Izpildītāja piedāvājuma Iepirkumam 

iesniegšanas dienā, vai ja ražotājs vai Izpildītājs pārdod šo vakcīnu ar atlaidi, Izpildītājam ir 

pienākums pārdot Pasūtītājam augstākminēto vakcīnu par cenu, kura ir samazināta atbilstoši 

augstāk norādītajam ražotāja cenas samazinājumum vai atlaidei. 

1.3. Izpildītājs garantē, ka Preces ir jaunas un atbilst nepieciešamajām kvalitātes un normatīvo 

aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja rīkotā iepirkuma dokumentācijai un Izpildītāja piedāvājumam. 

1.4. Līguma Preces cena ietver visus ar Līguma izpildi saistītos Izpildītāja izdevumus, tai 

skaitā, bet ne tikai, piegādes un garantijas izmaksas, kā arī visus Latvijas Republikā noteiktos 

nodokļus un nodevas. 

1.5. Izpildītājs piekrīt un tam ir saistošs, ka Līguma ietvaros iepirkto Preču apjoms var būt 

mazāks vai lielāks par Līguma 1.pielikumā norādīto aptuveno vakcīnu daudzumu. 

2. Preces piegādes un nodošanas - pieņemšanas kārtība 

2.1. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā (vai savstarpēji vienojoties – vēlāk) no Pasūtītāja 

pieprasījuma saņemšanas, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju Preču piegādes laiku, piegādā un 

nodod Pasūtītājam Pasūtījumā norādītās Preces pasūtītā apjomā adresē – Raiņa iela 42, Jelgava, 

LV-3001.  

2.2. Precei jābūt marķētai saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 

17.janvāra noteikumiem Nr. 57 ‘’Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas 

instrukcijai izvirzāmajām prasībā’’. 

2.3. Precēs ietilpstošajām zālēm jābūt reģistrētām Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā. 

2.4. Precei jābūt iepakotai tā, lai transportēšanas laikā saglabātos nemainīga tās kvalitāte. 
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2.5. Precēm jābūt tādam derīguma termiņam, kas atbilst Līguma Pielikumā Nr.1 norādītājām 

prasībām. 

2.6. Pasūtītājs pieņem no Izpildītāja Preces, ja tās atbilst Līguma noteikumiem, tai skaitā, bet ne 

tikai – Preces atbilst Iepirkuma specifikācijai), ir atbilstošā kvalitātē un piegādātas Līgumā 

noteiktajā termiņā un daudzumā. 

2.7. Risku par Preču nejaušu bojāeju līdz Preču nodošanai Pasūtītājam un pavadzīmes (turpmāk 

– Pavadzīme) parakstīšanai uzņemas Izpildītājs. 

2.8. Preces uzskatāmas par nodotām brīdī, kad Izpildītājs un Pasūtītājs paraksta Pavadzīmi par 

piegādātām Precēm. 

3. Maksājuma noteikumi 

3.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Pasūtījuma kopējo summu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

pasūtīto Preču piegādes, Pavadzīmes abpusējas parakstīšanas un rēķina par Pasūtītājam 

nodotajām Precēm iesniegšanas Pasūtītājam. 

3.2. Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā maksājuma 

uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja norēķinu kontu.  

4. Garantijas noteikumi  

4.1. Preču derīguma un garantijas termiņš katram Preces veidam norādīts Līguma 1.pielikumā. 

Preču derīguma termiņu sāk skaitīt no Pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīža. 

4.2. Ja Precei derīguma termiņā ir konstatēts kāds bojājums vai defekts (turpmāk – 

Nekvalitatīvas Preces), Izpildītājs bez maksas 2 (divu) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas 

saņemšanas dienas Nekvalitatīvās Preces nomaina pret Precēm, kuras Pasūtītājs atzīst par 

atbilstošām Līguma prasībām. 

5. Pušu atbildība 

5.1. Par Līguma 3.1. punktā noteiktā termiņa neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,05 % (procenta piecu simtdaļu) apmērā no savlaicīgi nesamaksātas summas par 

katru nokavēto darba dienu. 

5.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 2.1. vai 4.2. punktā noteiktos termiņus, tad Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu – 0,05 % (procenta piecu simtdaļu) apmērā no savlaicīgi nepiegādātu vai 

nenomainītu Preču vērtības par katru nokavēto darba dienu. 

5.3. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 7.5. punktā noteiktos termiņus, tad Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu – 0,05 % (procenta piecu simtdaļu) apmērā no savlaicīgi neatmaksātas 

summas par katru nokavēto darba dienu. 

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību izpildes. 

6. Nepārvarama vara 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību 

neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir no Pušu gribas neatkarīgi apstākļi – plūdi, ugunsgrēks, 

zemestrīce, kari, valsts varas vai pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai citi apstākļi, kas 

radušies pēc Līguma parakstīšanas, un kas padara ar Līgumu uzņemto saistību izpildi par 

neiespējamu uz laiku, kamēr ilgst minētie apstākļi. 

6.2. Pusei, kuru skāruši Līguma 6.1. punktā minētie apstākļi, nekavējoties jāpaziņo par to 

pārējām Pusēm, apstiprinot savu paziņojumu ar kompetentās iestādes izziņu vai citiem ticamiem 

pierādījumiem, kas tos nešaubīgi apstiprinātu. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Puses rakstveidā 

vienojas par Līguma turpmāko izpildi. 
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7. Citi noteikumi 

7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējās parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz tajā paredzēto saistību 

pilnīgai izpildei. 

7.2. Pusēm vienojoties, Līgumā var tikt izdarīti labojumi un papildinājumi. Visi labojumi un 

papildinājumi tiek veikti rakstiski, un tie stājās spēkā tikai tad, kad tos ir parakstījušas visas 

Puses. Uz saraksti Puses viena otrai rakstisku atbildi sniedz 10 (desmit) darba dienu laikā, ko 

apliecina pasta zīmogs par sūtījuma nodošanu pasta iestādē. 

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs: 

7.3.1.kavē Līguma 2.1. punktā noteikto Preces piegādes termiņu ilgāk par 10 (desmit) darba 

dienām; 

7.3.2. kavē Līguma 4.2. punktā norādīto termiņu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām. 

7.4. Līguma izbeigšana saskaņā ar Līguma 7.3. punktu neatbrīvo Pusi no pienākuma atlīdzināt 

otrai Pusei nodarītos zaudējumus, kā arī Līgumā noteiktā kārtībā un apmērā maksāt līgumsodu 

līdz dienai, kad Līgums uzskatāms par izbeigtu. 

7.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 7.3.2. punktu, tad Izpildītājs 20 

(divdesmit) darba dienu laikā no paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas dienas atmaksā 

Pasūtītājam no tā saņemto summu par Nekvalitatīvām Precēm un līgumsodu.  

7.6. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu 

kontaktpersonas: 

7.6.1.Pasūtītāja kontaktpersona: Laila Vanaga, mob. tālr. Nr. 28875594, faksa Nr. 63022822, 

e-pasta adrese: optima1@apollo.lv, pasta adrese: Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001. 

7.6.2. Izpildītāja kontaktpersona: Jānis Miezītis, tālr. 67840822, e-pasta adrese: 

janis.miezitis@oriola.com, pasta adrese: Dzelzavas iela 120M, Rīga, LV-1021. 

7.7. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas Pušu starpā saistībā ar Līgumu, tiek risinātas pārrunu 

ceļā. Ja vienošanās nav iespējama pārrunu ceļā, strīdus jautājumi izšķirami Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.8. Līguma punktu virsraksti ir lietoti vienīgi Līguma teksta pārskatāmībai un nevar tikt 

izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.  

7.9. Līgums un tā 1.pielikums, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, sastādīts latviešu valodā 

2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām, pa 1 (vienam) Līguma eksemplāram katrai 

Pusei. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

8. Rekvizīti 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA ‘’Medicīnas sabiedrība ‘’OPTIMA 1’’ ‘’ 

Reģ.Nr. 41703007451 

Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001 

SEB Banka 

Konts: LV03 UNLA 0008 0005 0080 5 

Kods: UNLALV2X 

Tālr.: 630 25221, fakss: 630 22822 

 

Valdes locekle I.Budrēvica 

 

 

__________________________ 

z.v.  paraksts 

 

IZPILDĪTĀJS: 

SIA „ORIOLA RĪGA” 

Reģ.Nr.50003199991 

Dzelzavas iela 102M, Rīga, LV-1021 

Danske Bank A/S fil.Latvijā 

Konts:LV83MARA2041000033485 

Kods: MARALV22 

Tālr.: 67802450 

 

Valdes loceklis R. Šlosbergs 

Prokūriste A.Zotova 

 

__________________________ 

z.v.  paraksts 

 

mailto:liene.logina@oriola.com
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1.Pielikums  

2017.gada 9.maija Līgumam 

         Pasūtītāja Līguma reģ.Nr. 3.-11.7/19 

   

 

 

Preču apraksts 

 

Iepirkuma 

daļas 

Nosaukums Vakcīnas nosaukums Cena ar PVN, 

EUR/gb. 

1. Vakcīna pret ērču encefalītu – 

pieaugušajiem 

Encepur Adult 0.5 19.02 

2. Vakcīna pret ērču encefalītu – 

bērniem 

Encepur Children 0.25 17.40 

4. Vakcīna pret pneimokoku 

infekciju 

Prevenar 13 59.36 

6. Vakcīna pret hepatītu A Avaxim 24.09 

8. Vakcīna pret hepatītu A un B 

pieaugušajiem 

Twinrix  35.37 

 

 

 

1. Pasūtījuma apjoms un sadalījums starp vakcīnām nav noteikts un mainās katrā 

pasūtījumā. Pasūtījuma izpildes termiņš ir divas darba dienas vai savstarpēji vienojoties- 

garāks. 

2. Vakcīnu derīguma termiņš nedrīkst būt īsāks par divām trešdaļām no vakcīnai noteiktā 

derīguma termiņa vai savstarpēji vienojoties – īsāks. 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS  

SIA ‘’Medicīnas sabiedrība ‘’OPTIMA 1’’ ’’ 

Valdes locekle I.Budrēvica  

 

 

______________________ 

IZPILDĪTĀJS: 

SIA „ORIOLA RĪGA” 

Valdes loceklis R. Šlosbergs 

Prokūriste A.Zotova 

 

_______________________ 

 

 
 

 

 

                                                                

 


