
PIEGĀDES LĪGUMS  Nr. 2013/2.-3/8 
„Medikamentu un medicīnas preču iegāde” 

( Identifikācijas Nr.„VSACS 2013/2”) 
 

Subate, Ilūkstes novadā                                                             2013.gada 23. oktobrī 
                                                                                                                                                                                                                                                                  
        SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Subate””, reģistrācijas Nr. 41503024995, adrese: 
Sporta iela 20, Subate, Ilūkstes novads, LV – 5471, tās valdes locekles Ināras Streiko personā, kura 
rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk tekstā PIRCĒJS), no vienas puses, 
 un AS „Recipe Plus” reģistrācijas Nr.40003234547, Mūkusalas  41, Rīga, LV – 1004, tās iepirkumu 
speciālistes Dzintras Dubinskas personā, kurš rīkojas saskaņā ar pilnvaru (turpmāk tekstā 
PĀRDEVĒJS), no otras puses,  
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par PUSĒM, pamatojoties uz iepirkuma 
procedūras („Medikamentu un medicīnas preču iegāde SIA „ Veselības un sociālās aprūpes centrs 
„Subate””, vajadzībām”, identifikācijas Nr. „VSACS 2013/2” ) rezultātiem un iesniegto piedāvājumu, 
noslēdz šādu līgumu uz šādu iepirkuma daļu: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. PĀRDEVĒJS saskaņā ar PIRCĒJA vajadzībām un specifikāciju (Pielikums Nr.1) apņemas pārdot un 

piegādāt PIRCĒJAM fasētos medikamentus (1.iepirkuma daļa), (tālāk tekstā PRECES), kas atbilst 
PĀRDEVĒJA iesniegtajam piedāvājumam iepirkuma procedūrai, turpmāk Līguma tekstā 
Piedāvājums. 

1.2. Pircējam ir tiesības vienpusēji samazināt paredzamo PREČU apjomu, attiecīgi samazinot Līguma 
summu. 

 
2. LĪGUMA SUMMA UN 

TERMI ŅŠ 
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. 

Līgumu kopējā summa par visām piegādātajām PRECĒM ir Ls 4467,99 (četri tūkstoši četri simti0 
sešdesmit septiņi lati un 99 santīmi) bez PVN. 

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

2.4. PĀRDEVĒJAM ir tiesības pārskatīt (t.sk. paaugstināt) PREČU cenas gadījumā, ja PREČU ražotājs 
maina cenas, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski to saskaņojot ar PIRCĒJU. 

 
3. PRECES PASŪTĪŠANA UN PIEGĀDE 

3.1. PRECES pasūtīšanu PIRCĒJS veic pēc nepieciešamības. 
3.2. PIRCĒJS pasūtījumu veic pa tālruni 67623649 vai rakstveidā pa e-pastu info@recipe.lv. 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 1 (vienas) darba dienas laikā no PIRCĒJA pasūtījuma saņemšanas brīža. 

3.4. PĀRDEVĒJS sedz visus izdevumus, kas saistīti ar PREČU piegādi PIRCĒJAM. 
3.5. Piegādes vieta – SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Subate”” , adrese: Sporta iela 20, 

Subatē, Ilūkstes novads, LV – 5471. 
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 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas.  

4.2. Par PREČU apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJA samaksātā nauda ienākusi 
PĀRDEVĒJA bankas kontā. Ja PIRCĒJS nosūta PĀRDEVĒJAM bankas maksājumu pierādošu 
dokumentu, PĀRDEVĒJAM nav tiesību aprēķināt līgumsodus. 

4.3. Ja piegādātās PRECES netiek apmaksātas savlaicīgi, papildus PREČU cenai PIRCĒJAM ir jāmaksā 
PĀRDEVĒJAM līgumsods 0,1% apmērā no neapmaksāto PREČU 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 4.6.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 KVALIT ĀTE, KOMPLEKT ĀCIJA UN MAR ĶĒJUMS 
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. 
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 un nogādā PĀRDEVĒJAM attiecīgu AKTU, papildus to nosūtot uz e-pastu 
info@recipe.lv 

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: 
6.1.4. Pretenzijas par kvalitāti PIRCĒJS iesniedz PĀRDEVĒJAM ne vēlāk kā 7 dienas pēc PRECES 

saņemšanas, pievienojot izziņu 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 ATBILD ĪBA 

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. 
7.5. PIRCĒJAM ir pienākums nodrošināt, lai visā līguma darbības laikā tam būtu spēkā esoša, 

neapturēta atļauja (licence) medikamentu iegādei. Pretējā gadījumā visu atbildību par 
PĀRDEVĒJAM nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem un soda maksājumiem uzņemsies PIRCĒJS. 

 
8. LĪGUMA PAPILDIN ĀJUMI UN GROZ ĪJUMI, L ĪGUMA 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 PIRMSTERMI ŅA IZBEIGŠAN ĀS VAI PĀRTRAUKŠANA 

9.1. Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja: 
9.1.1. PUSES par to labprātīgi rakstiski vienojas; 
9.1.2. Viena no PUSĒM likumā paredzētajā kārtībā tiek atzīta par maksātnespējīgu vai bankrotējušu vai 

uzsāk tiesiskās aizsardzības vai likvidācijas procesu. 
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: stihiskas nelaimes, avārijas, autoavārijas vai citas 
satiksmes organizācijas problēmas, PREČU ražotāja nespēja pildīt savas saistības nepārvaramas 
varas rezultātā, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un 
pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar PUŠU tiesības un 
ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

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. 

 

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: vecākā medicīnas māsa Sofija Bisle, tālr. 65463192, mob.tālr. 
29125421 

12.7. PĀRDEVĒJA kontaktpersona : Dzintra Dubinska 
12.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām un 1 pielikumu, ar vienādu 

juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PIRCĒJA, otrs pie PĀRDEVĒJA. 
 

 
 


