
UAB Graina Latvia – filiāle 

 
 

ULTRASONOGRĀFIJAS IERĪCES PIEGĀDES LĪGUMS GRLV2019/08 

 

Jelgavā,                                                  

2019.gada 9. jūlijā 

 

SIA "Medicīnas sabiedrība “OPTIMA 1” ", Reģ. Nr. 41703007451, Jelgava, Raiņa iela 

42, LV-3001 (turpmāk tekstā Pasūtītājs), tās valdes locekles Ingrīdas Budrēvicas personā, kura 

rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un 

UAB “Graina Latvia – filiāle”, Reģ.Nr. 40203082942, Rīga, Ernestīnes iela 12, LV-1046 

(turpmāk tekstā Piegādātājs), tā pilnvarotā pārstāvja Ritvars Mežiels personā, kurš rīkojas 

pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, 

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, kā arī būdamas neviena 

nepiespiestas, bez maldības, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīviem aktiem, 2019.gada 9. jūlijā abi kopā, turpmāk tekstā saukti Puse/Puses, noslēdz šādu 

līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Piegādātājs pārdod, piegādā, uzstāda, nodod ekspluatācijā un nodod īpašumā Pasūtītājam, bet 

Pasūtītājs pērk un pieņem savā īpašumā ultrasonogrāfijas ierīci Mindray DC-70, turpmāk tekstā – 

Ierīce, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un iepirkumā 

iesniegtajam Piegādātāja piedāvājumam. 

1.2. Ierīci Piegādātājs piegādā, uzstāda un nodod ekspluatācijā Pasūtītāja telpās – Jelgava, Raiņa 

iela 42, LV-3001. 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma summa par Ierīci bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN) tiek noteikta 

EUR 23 920,66 (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit eiro un 66 centi), PVN 21% EUR 

5 023,34. Kopā ar PVN EUR 28 944,00 (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri 

eiro un 00 centi).  

2.2. Līguma 2.1.punktā norādītajā Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Ierīces 

iegādi - pārdošanu, piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā kā arī tehniskās apkopes un 

remonta izmaksas garantijas laikā, un darbinieku apmācība, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi 

izdevumi. Papildu izmaksas nav pieļaujamas. 

2.3. Līguma 2.1.punktā norādītā Līguma summa paliek nemainīga līdz Līguma izpildes beigām. Ja 

normatīvajos aktos stājas spēkā izmaiņas PVN likmē vai PVN nomaksas/apmaksas kārtībā, kā rezultātā 

mainās Līguma summa un Līguma maksājumu apmērs, Puses uzskata un pieņem par saistošu tādu 

kopējo Līguma summu un Līguma maksājumu apmēru, kas izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem attiecīgajā laika periodā, neizdarot atbilstošus grozījumus pašā līgumā. 
2.4. Līguma 2.1.punktā norādīto Līguma summu Pasūtītājs apmaksā sekojošā kārtībā:  
2.4.1.  100% apmērā no Līguma summas, kas sastāda EUR 28 944,00 (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi 

simti četrdesmit četri eiro un 00 centi), 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iekārtas piegādes un 

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 

 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

3.1. Piegādātājs piegādā, uzstāda un nodod Ierīci ekspluatācijā 60 (sešdesmit) dienu laikā no 

Līguma noslēgšanas dienas.  

3.2. Pasūtītājs, pieņemot Ierīci, ir tiesīgs pārbaudīt Ierīces atbilstību un kvalitāti. Ja Ierīce neatbilst 

šī Līguma vai noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sastāda defektu aktu. Turklāt šajā 

gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt defektu aktā norādīto un neatbilstošo Ierīci. 

3.3. Piegādātājs ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no defektu akta saņemšanas brīža novērš defektu 

aktā konstatētos trūkumus un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Ierīces piegādes nokavējumu. 



3.4. Ierīce uzskatāma par piegādātu, uzstādītu, palaistu ekspluatācijā un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, 

kad Puses (to pilnvarotās personas) parakstījušas Ierīces pieņemšanas – nodošanas aktu. 

3.5. Pilnvarotā persona šī Līguma saistību izpildīšanā (pasūtīt, pieņemt Ierīci, parakstīt 

pavadzīmes, sastādīt un parakstīt defektu aktu): 

3.5.1. No Pasūtītāja puses: Ingrīda Budrēvica, tālr. +371 29403240; e-pasts: optima1@apollo.lv; 

3.5.2. No Piegādātāja puses: Ritvars Mežiels, tālr. +371 27751276, e-pasts r.meziels@graina.lv. 

 

4. PUŠU APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS 

4.1. Ierīces garantijas laiks ir 36 mēneši. 

4.2. Piegādātājs apņemas nodrošināt Ierīces kvalitāti atbilstoši Līguma un tā pielikumos  

noteiktajām prasībām. 

4.3. Piegādātājs apņemas veikt Ierīces uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā, ievērojot visu Ierīču 

uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā regulējošo LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktās 

prasības. 

4.4. Piegādātājs garantē, ka Ierīce ir jauna, nelietota un atbilst visām Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām un standartiem attiecībā uz tās kvalitāti un drošību, kā arī Ierīces izgatavotāja 

sniegtajai informācijai. 

4.5. Piegādātājs garantijas termiņa laikā nodrošina Ierīcei bezmaksas remontu un bezmaksas 

tehnisko apkopi saskaņā ar garantijas nosacījumiem. Ja remonta laiks pārsniedz 3 (trīs) dienas, tad 

Piegādātājs paredz aizvietošanu ar līdzvērtīgu Ierīci uz remonta laiku. 

4.6. Ja garantijas periodā Ierīci nav iespējams salabot, tad Piegādātājs piegādā Pasūtītājam jaunu 

analoģisku Ierīci, kurai iestājas jauns garantijas periods. 

4.7. Piegādātājs nodrošina bezmaksas Pasūtītāja darbinieku profesionālo apmācību Ierīces lietošanā 

Pasūtītāja telpās. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Ja Piegādātājs neveic Ierīces piegādi Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā vai nepilda citus 

Līguma nosacījumus, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens 

procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit 

procenti) no Līguma summas. 

5.2. Ja Pasūtītājs neveic Līguma summas apmaksu Līguma 2.4.punktā noteiktajos termiņos, 

Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi 

neapmaksātās attiecīgā mēneša maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10 % (desmit procenti) no neapmaksātās attiecīgā mēneša maksājuma summas. 

5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā 

arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

5.4. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu, kā arī par otrai Pusei 

nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku darbības vai bezdarbības, 

kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Puse iesniedz 

vainīgajai pusei rakstisku pretenziju. Vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus saskaņā 

ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.5. Puse nedrīkst izpaust informāciju par otro Pusi un Līgumu, izņemot publiski pieejamu 

informāciju, bez otras Puses rakstiskas atļaujas, izņemot likumos noteiktajos gadījumos. Noteiktais 

konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja Puse vienpusēji 

atkāpjas no līguma vai ja Līgums izbeidzas citādi.  

 

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

6.1. Ja Puses nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi 

jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, blokāde, streiks, valsts varas vai 

tās pārvaldes institūciju darbības, puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību 

neizpildīšanu.  

6.2. Puse, kura nespēj pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties par to paziņo otrai Pusei, tiklīdz šādi apstākļi ir iestājušies vai Puse par tiem uzzinājusi.  



6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, tad katrai no Pusēm ir tiesības 

vienpusējā kārtā pārtraukt Līgumu, rakstiski par to informējot otru Pusi.  

6.4. Puse nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies otrai Puse nepārvaramas varas apstākļu dēļ.  

 

7. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA 

7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu 

saistību izpildei.  

7.2. Līgums var tikt izbeigts ar savstarpēju rakstisko Pušu vienošanos vai citādi saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 3 (trīs) darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot 

Piegādātāju, nosūtot rakstisko paziņojumu par Līguma izbeigšanu Piegādātājam, gadījumā, ja 

Piegādātājs Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā Ierīci nepiegādāja, neuzstādīja un nepalaida 

ekspluatācijā.  

7.4. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abām Pusēm. 

Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 

Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 

8.2. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, 

strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

8.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā paziņo par to otrai Pusei. 

8.4. Līgums ir sastādīts un parakstīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam. 

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS 

SIA "Medicīnas sabiedrība  

“OPTIMA 1” "  

Reģ.Nr. 41703007451 

Jelgava, Raiņa iela 42, LV-3001 

Banka: SEB Banka, UNLALV2X 

Konts: LV03UNLA0008000500805 

Tel. + 371 29403240; 

e-pasts: optima1@apollo.lv 

 

 

 

PIEGĀDĀTĀJS 

UAB Graina Latvia-filiāle 

Reģ.Nr. 40203082942 

Rīga, Ernestīnes iela 12, LV-1046   

Banka: LUMINOR 

Konts: LT954010051004004107 

Tel. +371 27751276 

e-pasts: info@graina.lv 

 

 

__________________________________   ____________________________________ 

Valdes locekle Ingrīda Budrēvica      Direktors/ Prokūrists R.Mežiels 

 

 


