LĪGUMS
Par medikamentu, medicīnas un higiēnas piegādi
Iepirkumu identifikācijas Nr. SNP/2018/3
Skrundā,

2017. gada 3.aprīlī

Skrundas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000015912, juridiskā adrese, Raiņa iela 11, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326, tās domes priekšsēdētājas Loretas Robežnieces personā, kura darbojas
uz pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk tekstā saukts – Pircējs, no vienas puses, un
SIA „Jelgavfarm”, reģ. nr. 41703004826, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis
Igors Šturms, turpmāk tekstā saukts – Pārdevējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti –
Puses vai katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Pircēja rīkotā iepirkuma “Medikamentu, medicīnas
un higiēnas preču piegāde p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” un aprūpes namam
„Valtaiķi” “, Identifikācijas Nr. SNP/2018/3, turpmāk tekstā saukts - Iepirkums, rezultātiem.
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1. Līguma priekšmets
Pircējs pasūta, bet Pārdevējs, ņemot vērā savu Iepirkumā iesniegto piedāvājumu, apņemas
piegādāt Pircējam šī Līguma 1.pielikumā norādītās preces p/i „Skrundas veselības un
sociālās aprūpes centrs” Kuldīgas ielā 2, Skrundā, turpmāk tekstā sauktas - Preces, un
Pircējs pēc Preču saņemšanas apņemas samaksāt par Precēm saskaņā ar šī Līguma
noteikumiem.
2. Preču pasūtīšana un piegādes kārtība
Pasūtāmo Preču cenas Līguma darbības termiņā ir norādītas Preču specifikācijā un
Piegādātāja piedāvājumā Iepirkumam, kas ir Līguma 1.pielikums.
Viena pasūtījuma minimālā summa nedrīkst būt mazāka par EUR 70,00 (septiņdesmit euro),
ja vien Puses nav vienojušās citādi.
Pircējs Preces var pasūtīt pa tālruni: 63020455, vai e-pastu: jelgavfarm@apollo.lv.
Katram konkrētam Preču pasūtījumam Preču cenas tiek norādītas Preču pavadzīmē, ievērojot
Preču specifikācijā dotās cenas.
Pārdevējs nodrošina Pircējam Preču piegādi, izmantojot savu vai trešo personu transportu.
Pārdevējs piegādā Preces Pircējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad
Pārdevējs no Pircēja ir saņēmis Preču pasūtījumu.
3. Preču nodošanas – pieņemšanas kārtība
Preces tiek piegādātas atsevišķās piegādes daļās, pamatojoties uz Pircēja pasūtījumiem. Katrā
pasūtījumā Pircējs norāda pasūtāmo Preču veidu, daudzumu, nepieciešamo piegādes datumu
un piegādes adresi. Pasūtījumu apjomus un veikšanas intervālus Pircējs izvēlas pēc saviem
ieskatiem. Pārdevējs veic Preču piegādi p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”
Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā.
Preču nodošana un pieņemšana notiek piedaloties abu Pušu pārstāvjiem. Preču nodošana un
pieņemšana tiek noformēta ar abpusēji parakstītu Pavadzīmi, kas pēc tās abpusējas
parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
Pircējs apliecina, ka persona, kas paraksta, apzīmogo Preču pavadzīmi, ir tiesīga to darīt
Pircēja vārdā bez īpaša rakstiska pilnvarojuma, kā arī ar savu parakstu Pircēja vārdā akceptē
Preču pavadzīmē norādīto informāciju, līdz ar to Pircējs atzīs par saistošām šādā veidā
Pircēja pārstāvja uzņemtās saistības, tāpēc Pircējs apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas pret
Pārdevēju.
Pircējam 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Preču saņemšanas brīža ir jāpārbauda Preču
atbilstība Līguma un konkrētā pasūtījuma noteikumiem.
Ja pieņemot Preces, Pircējs atklāj Preču iztrūkumu, bojājumu, neatbilstību Līguma
noteikumiem un Preču pavadzīmē norādītajam, Pircējs par iztrūkuma vai neatbilstības faktu
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sastāda aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā no Preču saņemšanas brīža uzraksta un nogādā
Pārdevējam rakstveida pretenziju, papildus nosūtot to uz e-pastu: jelgavfarm@apollo.lv
Pamatotas pretenzijas gadījumā Pārdevējs veic attiecīgo Preču apmaiņu Pušu savstarpēji
saskaņotā termiņā, aizvietojot bojātās vai neatbilstošās Preces ar jaunām un šī Līguma
noteikumiem atbilstošām Precēm.
Preces uzglabāšanā jāievēro Pārdevēja sniegtās instrukcijas vai pamācības, kā arī LR
normatīvajos aktos attiecīgajām Precēm paredzētie uzglabāšanas un lietošanas noteikumi. Ja
Preces netiek pareizi uzglabātas, Pārdevējs nav atbildīgs par Preču bojājumiem vai
defektiem.
4. Līguma summa, Preču cenas un samaksas kārtība
Visā Līguma darbības laikā Līguma kopējā summa nedrīkst pārsniegt EUR 7 886,67 (septiņi
tūkstoši astoņi simti astoņdesmit seši eiro, 67 centi) bez PVN.
Preces un Preču cenas ir norādītas šī Līguma 1.pielikumā – Finanšu piedāvājumā.
Katra konkrētā pasūtījuma Preču cenas, nosaukums, daudzums un vērtība tiek norādītas
Preču pavadzīmē. Preču pavadzīme pēc tās parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
Preču cenā ir iekļauti visi izdevumi, kas rodas Pārdevējam sakarā ar Preču ievešanu Latvijas
Republikā un tās piegādi Pircējam saskaņā ar šo Līgumu.
Samaksu par Precēm Pircējs veic 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Preču pavadzīmes
saņemšanas datuma, attiecīgo summu ieskaitot Preču pavadzīmē norādītajā Pārdevēja
norēķinu bankas kontā.
Samaksa tiek uzskatīta par veiktu ar brīdi, kad pirkuma maksa ir ieskaitīta Pārdevēja
norēķinu kontā.
Ja Latvijas Republikas normatīvo aktu izmaiņu dēļ valstī mainās pievienotās vērtības nodokļa
vai citu nodokļu likmes, tad kopš izmaiņu spēkā stāšanās dienas Pārdevējs ir tiesīgs visām
summām vienpusēji bez papildus saskaņošanas ar Pircēju izmainīt un piemērot jaunās
nodokļu likmes.
5.Pārdevēja tiesības un pienākumi
Pārdevējam ir pienākums veikt savlaicīgu Preču piegādi saskaņā ar šī Līguma noteikumiem,
kā arī piegādāt Preces atbilstoši publiskā iepirkuma konkursā iesniegtajam savam
piedāvājumam.
Ja Pārdevējs piegādā šī Līguma prasībām neatbilstošas Preces un neatbilstība tiek atklāta pēc
Preču pieņemšanas no Pircēja puses, Pārdevējam ir pienākums aizstāt neatbilstošās Preces
šajā Līgumā paredzētajā kārtībā pēc paziņojuma saņemšanas no Pircēja.
Pārdevējam ir tiesības saņemt samaksu par piegādātām Precēm. Ja Pircējs ir kavējis
maksājumu par iepriekš piegādātām precēm, tad Pārdevējam ir tiesības neapstiprināt jaunu
preču pasūtījumu līdz brīdim, kamēr Pircējs veic visus maksājumus.
6. Pircēja tiesības un pienākumi
Pircējs apņemas ievērot Preču apmaksas termiņus.
Pircējs pieņem Pārdevēja piegādātās Preces saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
Pircējs nodrošina saņemto Preču pieņemšanu, Preču uzglabāšanas noteikumu ievērošanu
atbilstoši Preču ražotāja lietošanas noteikumos noteiktajām prasībām, pretējā gadījumā visu
atbildību par preču bojājumiem uzņemas Pircējs.
Pircējs nodrošina, lai visā šī Līguma darbības laikā būtu spēkā esošs Veselības inspekcijas
izsniegts pārbaudes akts, kurā norādīts atbilstošs lēmums par tiesībām iegādāties zāles.
Ja Pircējs ir plānojis veikt reorganizāciju un/ vai likvidāciju vai citas izmaiņas savā darbībā,
Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski informēt par to
Pārdevēju, līdz izmaiņu veikšanai veikt pilnīgi visus norēķinus ar Pārdevēju, kā arī obligāti
informēt par šo noslēgto līgumu Pircēja tiesību un saistību pārņēmēju.
Pircējam ir tiesības atteikties pieņemt Preces, ja netiek ievērots to piegādes termiņš un ja tiek
piegādātas Preces, kas neatbilst šī Līguma noteikumiem, ja vien Puses nav vienojušās citādi.
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7. Strīdu izšķiršanas kārtība
Visus strīdus, kas radīsies šī Līguma izpildes gaitā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu
vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.
Strīdi, ko Puses neatrisinās sarunu vai sarakstes veidā, tiks nodoti izskatīšanai Latvijas
Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Pušu atbildība
Par Līgumā paredzētā Preču apmaksas termiņa nokavējumu, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt
no Pircēja līgumsodu 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto
kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātās summas.
Par Preces piegādes termiņa kavēšanu Pircējam ir tiesības pieprasīt no Pārdevēja līgumsodu
0,5% apmērā no nepiegādāto Preču summas par katru nokavēto piegādes darba dienu, bet ne
vairāk kā 10 % no nepiegādātas Preces summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo jebkuru Pusi no šī Līguma saistību izpildes un no otrai Pusei
nodarīto zaudējumu atlīdzības pienākuma.
Jebkādu maksājumu kavējumu gadījumā visi Pircēja veiktie maksājumi vispirms tiek
ieskaitīti līgumsoda, likumīgo nokavējuma procentu dzēšanai un tikai pēc tam pamatparāda
apmaksai.
9. Līguma darbības termiņš
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu, un ir spēkā 12 mēnešus.
Pusēm ir tiesības izbeigt šo Līgumu, rakstiski par to brīdinot otru Pusi 1 (vienu) kalendāro
mēnesi iepriekš.
Ja Pircējs nenorēķinās ar Pārdevēju Līgumā noteiktajā termiņā un šāds kavējums pārsniedz
20 (divdesmit) kalendārās dienas, Pārdevējam ir tiesības vienpusēji bez iepriekšēja rakstiska
brīdinājuma izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Pircējam, un Pircējam šādā gadījumā ir
pienākums nekavējoties, t.i., 3 (trīs) darba dienu laikā veikt pilnu samaksu par neapmaksātām
Precēm vai atgriezt Pārdevējam tās Preces, par kurām Pircējs nav veicis samaksu.
Pircējs ir tiesīgs vienpusēji bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma izbeigt šo Līgumu,
paziņojot par to Pārdevējam, ja Pārdevējs ir pieļāvis Preču piegādes kavējumu ilgāk par 3
dienām.
Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no tām savstarpējām finansiālām un citām saistībām, kas
radušās Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanai.

10. Nepārvaramas varas apstākļi
10.1. Neviena no Pusēm nenes atbildību par savu saistību pilnīgu vai daļēju nepildīšanu saskaņā ar
šo Līgumu, ja tam par iemeslu ir apstākļi, kas radušies neatkarīgi no Pušu gribas, tādi apstākļi
kā dabas katastrofas, autokatastrofas un ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas
stihiskās nelaimes, elektroenerģijas padeves pēkšņs un neparedzēts pārtraukums, kas traucē
sakaru darbību starp Pusēm, karš, streiki, nemieri, valsts iekšējie apvērsumi, iekšējie
apvērsumi un eksporta aizliegums Preces ražotājvalstī, embargo, aizliegumi vai neparedzēti
apstākļi uz muitas robežas, ievedot vai izvedot Preces, nepārvaramās varas rezultātā
iestājusies Preces ražotāja nespēja pildīt Preces piegādi noteiktajā termiņā, Preču piegādātāja
nespēja veikt Preču piegādes, tādas izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī valsts/ pašvaldību
iestāžu lēmumi, kas tieši skar farmācijas nozari un/ vai šī Līguma izpildi, kā arī citi apstākļi,
turpmāk tekstā - Nepārvaramas varas apstākļi.
10.2. Līguma pienākumu izpildes termiņi tiek pagarināti uz Nepārvaramas varas apstākļu darbības
laiku.
10.3. Pusei, kurai Līguma pienākumu izpilde ir kļuvusi neiespējama, ir pienākums rakstveidā
paziņot otrai Pusei par Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos (norādot šķērsli un tā ietekmi
uz Līguma izpildi), kā arī, ja tas ir reāli iespējams – pievienot kompetentas valsts, pašvaldību
vai citas iestādes apliecinošu dokumentu.
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10.4. Ja Nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus, tad katrai no Pusēm ir
tiesības, rakstiski informējot par to otru Pusi, atteikties no tālākas saistību izpildes atbilstoši
šim Līgumam.
11. Citi noteikumi
11.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir
abu Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par neatņemamām tā sastāvdaļām.
11.2. Pircējam nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajām personām bez Pircēja
rakstiskas piekrišanas.
11.3. Jebkādi paziņojumi vai cita veida korespondence saistībā ar šo Līgumu tiek sagatavoti
rakstiski un tiek uzskatīti par saņemtiem, ja tie ir nogādāti otrai Pusei personīgi vai pa pastu
ierakstītā vēstulē, faksu vai pa e – pastu.
11.4. Mutiskas vienošanās, kas panāktas līdz šī Līguma noslēgšanai un nav iekļautas šī Līguma
noteikumos, netiek uzskatītas par Līguma noteikumiem.
11.5. Pircējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņot Pārdevējam informāciju,
kas saistīta ar Pircēja komercdarbību atļaujošo un regulējošo licenču apturēšanu, grozīšanu
vai anulēšanu un informāciju, kas jebkādā veidā ierobežo Pircēja tiesības pieņemt, glabāt,
tālāk pārvadāt, izlietot, realizēt Preces, pretējā gadījumā Pircējs apņemas segt visus tādā
veidā Pārdevējam nodarītos zaudējumus.
11.6. Ja kādai no Pusēm mainās tiesiskais statuss, juridiskā adrese, bankas norēķinu rekvizīti,
personas ar pārstāvības tiesībām vai kādi citi rekvizīti, par to nekavējoties rakstiski jāpaziņo
otrai Pusei 10 (desmit) darba dienu laikā, taču tas neatbrīvo otru Pusi no pienākuma pašai
pārliecināties par izmantojamās informācijas atbilstību.
11.7. Pircējs tikai ar Pārdevēja rakstisku piekrišanu ir tiesīgs nodot trešajai personai (t.sk. arī
saskaņā ar Komerclikuma 20. pantu) savas šajā Līgumā noteiktās saistības. Pārdevēja
piekrišanas gadījumā Pircēja saistību pārņēmējam ir jānodrošina šajā Līgumā noteikto Pircēja
saistību izpilde, pretējā gadījumā Pārdevējam paliek tiesības uzturēt prasību pret Pircēju.
11.8. Ja kāds no šī Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai
Latvijas Republikas normatīviem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu šajā Līgumā pielīgto
saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu izmaiņām.
Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai noformētu
Līguma attiecīgo punktu atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
11.9. Šis Līgums tiek pildīts, kā arī Līguma attiecības, kas nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek
piemērotas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.10. Šis Līgums ir parakstīts divos eksemplāros uz 14 (četrpadsmit) lapām, tajā skaitā Pielikums
nr.1 uz 10 (desmit) lapām. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, katra Puse
saņem vienu eksemplāru.
12. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs:
Skrundas novada pašvaldība
Reģ. nr. 90000015912
Raiņa iela 11, Skrunda,
Skrundas novads, LV-3326
Konts: LV02UNLA0011012130924
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
_______________________ L.Robežniece

Pārdevējs:
SIA „Jelgavfarm”
Reģ. Nr.41703004826
Zemgales prospekts 3,
Jelgava, LV-3001
Konts: LV93RIKO0002013169993
Banka: AS Luminor banka
Kods: RIKOLV2X
__________________________ I. Šturms
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