PIEGĀDES LĪGUMS
par individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnas ierīču piegādi
iepirkuma identifikācijas Nr. VAMOIC 2020/C19/IEG/2020-9
(VALIC Nr.COVID/2020-21)
Rīgā

DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR
PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ
PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, reģistrācijas Nr. 40900035122,
(turpmāk – PIRCĒJS), ko saskaņā ar Ministru Kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumu
Nr. 705 “Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra nolikums” 5.2. apakšpunktā
iekļauto tiesisko regulējumu un Aizsardzības ministra 2020. gada 1. decembra pavēlē Nr. 187MK noteikto, pārstāv vadītājs pulkvedis Ervīns Kopeika, no vienas puses
un
SIA “Saules aptieka”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003373494 turpmāk –
PIEGĀDĀTĀJS , tās valdes locekles Anitas Pozņakas personā, kas darbojas uz statūtu
pamata,
PIRCĒJS un PIEGĀDĀTĀJS abi kopā saukti - LĪDZĒJI un katrs atsevišķi - LĪDZĒJS,
pamatojoties uz 2021. gada 8. aprīlī noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.VALIC Nr.
COVID/2021-17 „par individuālo aizsardzības līdzekļu un medicīnisko ierīču piegādi valsts
materiālās rezerves nodrošināšanai” (turpmāk – Vienošanās) un Vienošanās 4. punktā noteikto
Piegādes līguma piešķiršanas kārtību, noslēdz šādu Piegādes līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN PRECES CENA
1.1. PIRCĒJS pasūta un samaksā, bet PIEGĀDĀTĀJS piegādā un izkrauj šādu Preci:
Nr.p.k.
Nosaukums
Daudzums
Vienības cena
Kopējā cena EUR
EUR
1.
Virsvalki/halāti ar 346 964*
2,31
801 486,84
garām piedurknēm
(ūdens
necaurlaidīgie,
vienreizlietojamie)
Kopējā summa (bez PVN) EUR: 801 486,84
PVN summa EUR: 168 312,24
Kopējā summa (ar PVN) EUR: 969 799,08
*tajā skaitā izmēri L- 35 706 gab; XL – 167 426 gab.; XXL – 111 616 gab.; XXXL – 32
216 gab.
1.2. Prece atbilst un tiek piegādāta saskaņā ar Vienošanās noteikumiem un tās pielikumiem.
1.3. Līguma kopējā summā ir ietverti visi ar Līguma izpildi saistītie izdevumi.
1.4. Detalizētas Preces cenas ir norādītas Līguma 1.pielikumā „Tehniskais - finanšu
piedāvājums”.
1.5. PIEGĀDĀTĀJS Preces cenu nedrīkst paaugstināt visā Līguma darbības laikā.
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2. PRECES PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
2.1. PIEGĀDĀTĀJS Preces piegādi veic 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā
stāšanās brīža uz Biksēres iela 6, Rīga, saskaņā ar Incoterms 2020, DAP noteikumiem.
2.2. PIEGĀDĀTĀJS ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms paredzamās Preces piegādes
saskaņo ar Līguma 3.4.punktā norādīto PIRCĒJA par Līguma izpildi atbildīgo amatpersonu
konkrētu Preces piegādes laiku.
2.3. PIEGĀDĀTĀJS apmaina nekvalitatīvo Preci pret jaunu un kvalitatīvu 2 (divu) kalendāro
dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem (Vienošanās 9.2. punkts) nosūtīšanas dienas,
saskaņā ar Incoterms 2020, DDP noteikumiem. Šādā gadījumā Prece tiek piegādāta uz Biksēres
iela 6, Rīga uz PIEGĀDĀTĀJA rēķina.
2.4. PIEGĀDĀTĀJS uzņemas garantijas saistības Precei 24 (divdesmit četri) mēnešus no Preču
pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas (turpmāk – Garantijas termiņš) un garantē, ka
Garantijas termiņā Prece saglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu un pilnīgas lietošanas īpašības.
2.5. Preces derīguma termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no piegādes brīža - Preces
pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas.
3. CITI NOTEIKUMI
3.1. Piegādes Līgums stājas spēkā no dienas kad LĪDZĒJI to ir parakstījuši un ir spēkā
līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Pārējie Līguma izpildes noteikumi, kā arī LĪDZĒJU tiesības un pienākumi ir noteikti
Vienošanās noteikumos.
3.3. PIEGĀDĀTĀJA
kontaktpersona
ir:
__________________________________________________
3.4. PIRCĒJA
par
Vienošanos
atbildīgā
amatpersona
ir:
___________________________________
3.5. Līgums ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.
3.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 17 (septiņpadsmit) lapām, no kurām 2 (divas) lapas
ir Līguma pamata teksts, 11 (vienpadsmit) lapas ir Līguma 1.pielikums „Tehniskais - finanšu
piedāvājums”, 1 (viena) lapa 2.pielikums “Tehniskā specifikācija”, un 3 (trīs) lapas Līguma
3.pielikums “Iepakojuma prasības”.
4. LĪDZĒJU PARAKSTI UN REKVIZĪTI
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