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2021.gada 11.martā 

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””  

“Medikamentu iegāde”  

cenu aptauja (tirgus izpēte) 

1.1. Iepirkuma ID Nr. RCL 2021/3 

1.2. Pasūtītājs: 

SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne” 

1.3. ”, reģ. Nr. 40003273506 

Adrese: „Skaļupes”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4110 

Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X 

Konts: LV75 UNLA 0004 0004 0431 2 

1.4. Pasūtītāja kontaktpersona: galvenā māsa Līga Slaidiņa  

  tālrunis: 64161921, 26371509; e-pasts: ligatne.rehcentrs@gmail.com. 

1.5. Iepirkuma priekšmets: 

1.5.1. Medikamentu piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Iepirkuma instrukcijas 

1.pielikums) (turpmāk – preces). Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkumu kopā. 

1.5.2. Preces tiek piegādātas pa daļām pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Preces tiek pasūtītas pa 

tālruni vai e-pastu.  

1.5.3. Pasūtījums jāpiegādā 2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas dienas.  

1.5.4. Pasūtījums tiek veikts 4 reizes mēnesī. plānotais daudzums: saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju (Pielikums Nr.1); 

1.5.5. Norēķini par piegādāto preci - 30 kalendāro dienu laikā pēc preces piegādes. 

2. Piedāvājumu iesniegšana 

2.1. Predenti iesniedz piedāvājumu, kas atbilst tehniskajām prasībām, norādot piedāvātās preces 

precīzu nosaukumu, aprakstu un cenu ar PVN un bez PVN (skat. pielikumā 

paraugtabula). Piedāvājuma cenā jāiekļauj materiālu, darbaspēka, transporta izmaksas, 
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tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, visas valsts nodevas, nodokļi u.c. 

obligātie maksājumi, kas Pasūtītājam būtu jāmaksā saskaņā ar līgumu. 

2.2. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām. 

2.3. Iepirkumu priekšmets ir par vienu daļu. Pretendenti savu piedāvājumu var iesniegt tikai par 

visu iepirkumu kopā. 

2.4. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt vairākus variantus. 

 

3. Piegādes līgums 

3.1. Ar Piegādātāju, kas iesniegs tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko 

cenu, tiks slēgts iepirkuma līgums. 

3.2. Ar piegādātāju tiks slēgts piegādes līgums uz vienu gadu (pielikumā). 

 

 

Savu piedāvājumu lūdzam iesūtīt uz e-pastu: ligatne.rehcentrs@gmail.com līdz 2021. gada 

17.martam plkst. 15.00. 
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Medikamentu piegādes līgums Nr. (projekts) 

Līgatnes novadā      2021.gada ___._____________ 

 

SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, reģ.Nr.40003273506, juridiskā adrese: 

„Skaļupes”, Līgatnes pag., Līgatnes novads, tās valdes locekles Daces Klāmanes personā, kura rīkojas uz 

statūtu pamata, no vienas puses,  

un ________________________ reģistrācijas Nr.________________________, adrese: _______________ 

____________________________, tās ______________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā 

ar _______________________, turpmāk šajā Līgumā saukts Piegādātājs, no otras puses, abi turpmāk Līgumā 

kopā vai katrs atsevišķi saukti Līdzēji, savstarpēji vienojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz savā 

starpā līgumu par medikamentu piegādi Pasūtītāja vajadzībām, izsakot to šādā redakcijā: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Ar šo Līgumu Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam verificētus medikamentus (turpmāk 

tekstā „Prece”), saskaņā ar Piegādātāja piedāvājumu iepirkuma „Medikamentu piegāde” (ID Nr. RCL 

2021/3) ietvaros un šī Līguma Pielikumā Nr.1 norādīto sortimentu un cenām.  

1.2. Pasūtītājs pasūta Preci sev nepieciešamajā apjomā. Līguma pielikumā Nr.1 noteiktie Preces apjomi var 

nesakrist ar Līguma izpildes gaitā pasūtīto Preces apjomu, līdz ar to arī ar Līguma summu.  

2. Līguma summa un termiņš 

2.1. PRECES cena par visu norādīto preces daudzumu ir noteikta PĀRDEVĒJA Piedāvājumā (Pielikums 

Nr.1). 

2.2. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas puses un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus. 

2.3. Līguma kopējo summu veido PREČU sasummētā vērtība, kuru PIRCĒJS ir pasūtījis un saņēmis šī 

Līguma darbības laikā. 

2.4 Preces cenas var tikt paaugstinātas vienu reizi Līguma darbības laikā un ne ātrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pēc Līguma noslēgšanas un ne vairāk kā 5 % robežās. Par cenu paaugstināšanos tirgū, Piegādātājs rakstiski 

informē Pasūtītāju. Šādu informāciju Piegādātājs balsta uz tirgus izpētes datiem (cenu piedāvājumi no citiem 

Piegādātājiem, publiski pieejamas ziņas, statistikas dati un tml.). 

3. Preces pasūtīšana un piegāde 

3.1. PRECES pasūtīšanu PIRCĒJS veic pēc nepieciešamības. 

3.2. PIRCĒJS pasūtījumu veic pa tālruni _____________ vai rakstveidā pa e-pastu ___________________. 

Veicot pasūtījumu, Puses savstarpēji saskaņo piegādājamo Preču veidus un apjomu. PREČU pieprasījums 

katra pasūtījuma ietvaros nav noteikts un var mainīties katrā pasūtījumā. 

3.3. PĀRDEVĒJS apņemas piegādāt PIRCĒJAM PRECES, kuru daudzums un cenas tiek norādītas preču 

pavadzīmē – rēķinā 2 (divu) darba dienas laikā no PIRCĒJA pasūtījuma saņemšanas brīža. 

3.4. PĀRDEVĒJS sedz visus izdevumus, kas saistīti ar PREČU piegādi PIRCĒJAM. 

3.5. Piegādes vieta – ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde SIA „Rehabilitācijas centrs 

“Līgatne””, adrese: “Skaļupes”, Līgatnes pag., Līgatnes nov., LV-4110. 

3.6. PIRCĒJS vai Pircēja pilnvarotā persona apņemas pieņemt PRECES, parakstot un apzīmogojot preču 

pavadzīmi – rēķinu, un samaksāt par tām noteikto cenu. Preču pavadzīme- rēķins ir par pamatu norēķinu 

veikšanai starp PIRCĒJU un PĀRDEVĒJU. Risks par PRECES bojāšanos vai bojāeju pāriet no 

PĀRDEVĒJU uz PIRCĒJU ar brīdi, kad PRECE tiek nodota PIRCĒJA pilnvarotam pārstāvim.  

3.7. PIRCĒJAM piegādātās PRECES ir PĀRDEVĒJA īpašums līdz brīdim, kamēr PIRCĒJS nav pilnībā par 

to samaksājis PĀRDEVĒJAM. 

3.8. Līdz īpašuma tiesību pārejas brīdim PIRCĒJS nodrošina PREČU pienācīgu uzglabāšanu. 

3.9. Uzglabājot PRECI, PIRCĒJS nav tiesīgs mainīt tās marķējumu vai oriģinālo iepakojumu. 

3.10. Līdz samaksas veikšanai PIRCĒJS ir tiesīgs PRECES izmantot savas ikdienas uzņēmējdarbības 

vajadzībām, tai skaitā, tās izlietot vai atsavināt trešajām personām. 

4. Norēķinu kārtība 

4.1. Katru piegādāto PREČU daudzumu PIRCĒJS apmaksā bezskaidras naudas norēķina veidā ne vēlāk kā 

60 (sešdesmit) dienu laikā pēc preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas. 

4.2. Par PREČU apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJA samaksātā nauda ienākusi PĀRDEVĒJA 

bankas kontā.  

4.3. Ja piegādātās PRECES netiek apmaksātas savlaicīgi, papildus PREČU cenai PĀRDEVĒJS var piemērot 

PIRCĒJAM līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksāto PREČU vērtības, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no 

nepiegādātās Preces vērtības.  

4.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PIRCĒJU no pilnas maksājumu saistības izpildes par jau saņemtām 

PRECĒM. 

4.5. Ja PIRCĒJS samaksā par PRECI pa daļām vai vēlākā termiņā nekā noteikts šī līguma 4.1.punktā, tad 

PĀRDEVĒJS vispirms ietur aprēķinātos un no PIRCĒJA ieturamo līgumsodu, bet atlikusī maksājuma daļa 

tiek uzskatīta par PIRCĒJA samaksu par jau piegādātajām PRECĒM. 



4.6. PĀRDEVĒJAM ir tiesības pārtraukt pasūtīto PREČU piegādi uz laiku, kamēr PIRCĒJS kavē 

maksājumus par jau piegādātajām precēm. 

5. Preču kvalitāte, komplektācija un marķējums 

5.1. PRECĒM, kuras piegādā PĀRDEVĒJS, jābūt reģistrētām LR zāļu reģistrā.  

5.2. PRECĒM, kuras piegādā PĀRDEVĒJS, uz piegādes brīdi jābūt derīguma termiņam ne mazākam kā 6 

(seši) mēneši. 

5.3. PRECĒM jābūt marķētām ar izgatavotāja firmas zīmi, ražotāja adresi un sērijas numuru un apgādātām 

ar ražotāja oriģinālo informāciju. 

5.4. PRECĒM jābūt iepakotām tā, lai pie tās transportēšanas un glabāšanas tās identitāte saglabātos 

nemainīga. PĀRDEVĒJS pirms piegādes veic zāļu verifikāciju Latvijas zāļu verifikācijas sistēmā.  

5.5. Par piegādāto PREČU kvalitāti atbild PĀRDEVĒJS un sedz PIRCĒJAM visus pierādītos ar PREČU 

neatbilstību kvalitātei saistītos tiešos zaudējumus. 

5.6. Par PREČU kvalitātes izmaiņām, kas radušās, PRECĒM atrodoties PIRCĒJA rīcībā, atbild PIRCĒJS, 

tajā skaitā tādas, kas radušās PIRCĒJA vai tā darbinieku neuzmanīgas vai nevērīgas rīcības dēļ. PIRCĒJS 

nes pilnu mantisko atbildību par PRECI līdz pilnīgai tās apmaksai PĀRDEVĒJAM. 

6. Pretenzijas par preci 

6.1. PIRCĒJA pretenzijas par daudzumu: 

6.1.1. Ja, pieņemot PRECI, PIRCĒJS atklāj PREČU iztrūkumu (faktiskā neatbilstība pavadzīmē norādītam 

daudzumam), PIRCĒJS par iztrūkuma faktu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā 

uzraksta PĀRDEVĒJAM attiecīgu AKTU, nosūtot uz e-pastu: _________________. 

6.1.2. PĀRDEVĒJS apņemas 2 (divu) darba dienu laikā piegādāt iztrūkstošo PRECI vai labot preču 

pavadzīmi rēķinu, ja atzīst AKTĀ norādīto iztrūkumu par pamatotu. 

6.1.3. PIRCĒJA pretenzijas par kvalitāti  PIRCĒJS iesniedz PĀRDEVĒJAM ne vēlāk kā 7 dienas pēc 

PRECES saņemšanas, pievienojot informāciju par to, kādos apstākļos attiecīgā PRECE glabāta pēc tās 

saņemšanas. 

6.2. PIRCĒJS apņemas sniegt PĀRDEVĒJAM visu iespējamo nepieciešamo palīdzību gadījumā, ja saskaņā 

ar atbildīgās institūcijas rīkojumu vai likumu vai sabiedrības drošības interesēs nepieciešams atsaukt no tirgus 

tālāk pārdotās PRECES.  

7. Līdzēju saistības un atbildība 

7.1. PĀRDEVĒJS uzņemas atbildību par tiešajiem zaudējumiem, kuri nodarīti PIRCĒJAM un trešajām 

personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja PĀRDEVĒJS tajos vainojams. 

7.2. PIRCĒJS apņemas veikt samaksu par PRECES šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

7.3. PUSES savstarpēji ir atbildīgas par otrai PUSEI nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas PUSES vai tā darbinieku, kā arī šīs PUSES līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 

bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

7.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no to saistību pilnīgas izpildes. 

8. Līguma papildinājumi un grozījumi, līguma sastāvdaļas 

8.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līguma cenas palielināšanu) vai izbeigt, PUSĒM savstarpēji 

vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma 

neatņemamām sastāvdaļām. 

9. Līguma pirmstermiņa izbeigšanās vai pārtraukšana 

9.1. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja PUSES par to labprātīgi rakstiski vienojas. 

9.2. PIRCĒJS var pārtraukt Līgumu pēc savas iniciatīvas, par ko PIRCĒJS rakstiski informē PĀRDEVĒJU 

30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 

9.3. PIRCĒJA iniciatīva par Līguma pārtraukšanu PĀRDEVĒJAM ir saistoša tikai tad, ja PIRCĒJS ir pilnīgi 

norēķinājies ar PĀRDEVĒJU par jau saņemtajām PRECĒM, kā arī samaksājis līgumsodu un atlīdzinājis 

visus zaudējumus, ja tādi būs radušies šī Līguma darbības laikā. 

9.4. PĀRDEVĒJS var lauzt Līgumu pēc savas iniciatīvas tad, ja kalendāra gada laikā PIRCĒJS vismaz vienu 

reizi ir nokavējis PREČU apmaksu ilgāk kā par 10 kalendāra dienām virs šajā Līgumā noteiktajiem 

termiņiem. Par šādu Līguma izbeigšanu PĀRDEVĒJS rakstveidā paziņo PIRCĒJAM vismaz 7 (septiņas) 

dienas iepriekš. Līguma izbeigšana neatbrīvo PIRCĒJU no pastāvošo maksājumu saistību veikšanas. 

9.5. PĀRDEVĒJAM ir tiesības izbeigt Līgumu nekavējoties gadījumā, ja PIRCĒJAM beigušās tiesības 

(atļaujas) iegādāties zāles. 

9.6. Neatkarīgi no Līguma pārtraukšanas vai laušanas, to iemesliem un iniciatora, PIRCĒJAM ir pilnībā 

jānorēķinās ar PĀRDEVĒJU par jau saņemto, bet vēl neapmaksāto PRECI saskaņā ar Līguma noteikumiem, 

ievērojot Līguma 4.sadaļas nosacījumus. 

 

10. Strīdu risināšanas kārtība 

10.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi 

protokolētas. Gadījumā, ja PUSES nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 

11. Nepārvarama vara 



11.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas 

un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem 

pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, 

izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās 

kontroles un ietekmes robežās. 

11.2. PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par 

šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir 

iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir 

jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības 

apstiprinājumu un to raksturojumu. 

11.3. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) 

dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienam 

no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 

 

12. Citi noteikumi 

12.1. Šis līgums ir saistošs PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

12.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, PUSES vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

12.3. PUSEI jāpaziņo otrai PUSEI par adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā. 

12.4. PĀRDEVĒJAM ir tiesības īstenot reorganizāciju vai nodot Līguma tiesības un saistības uz uzņēmuma 

pārejas pamata, neprasot PIRCĒJA piekrišanu. 

12.5. Šis Līgums automātiski pārtrauc PUŠU iepriekšējos līgumus, ja PIRCĒJS ir pilnībā norēķinājies par 

saņemto PRECI pēc iepriekšējā līguma, kā arī atzīst par spēkā neesošām jebkādas citas mutiskas vai 

rakstiskas vienošanās par PREČU piegādi. 

12.6. PIRCĒJA kontaktpersona: galvenā māsa Līga Slaidiņa, tālr. 64161921, mob.tālr. 

26371509. 

12.7. PĀRDEVĒJA kontaktpersona:______________________________________, tālr. 

____________________, mob.tālr.__________________________ 

12.8. Līgums ir sastādīts un parakstīts uz četrām lappusēm divos eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam. 

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līgumam pievienots viens pielikums. 

Pasūtītājs  Pārdevējs: 

SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne”” 
Reģ. Nr.40003273506 

Adrese: Skaļupes, Līgatnes pag., Līgatnes 

nov., LV 4110 

Tālr.64161911, fax.64161912 

E-pasts: ligatne.rehcentrs@gmail.com 

Banka: AS „SEB banka” 

Kods: UNLALV2X 

Konts: LVL LV74 UNLA 0004 0004 0431 2 

_________________________ 

Reģ. Nr.  

Adrese:  

Tālr.   

E-pasts:  

Banka:  

Kods:  

Konts:  

 

________________________ 

/D.Klāmane/ 

 

________________________ 

/___________________/ 
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