IZRAKSTS
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā:
“Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam”
iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/24

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2018/24
Par speciālā darba apģērba piegādi ārstniecības personālam
Rīgā,
2018. gada 6. augustā.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”,
reģistrācijas Nr.50003342481, (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pamatojoties uz statūtiem un valdes
pilnvarojumu (25.07.2016. valdes sēdes protokols Nr.11; 5.1. lēmums) pārstāv tās valdes locekle
Irina Starkova un valdes loceklis Imants Rezebergs, no vienas puses
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRĀNA Ko”, reģistrācijas Nr.40003277283 (turpmāk –
Piegādātājs), kuru uz prokūras pamata pārstāv tās prokūrists Sergejs Strižovs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses/Puse), atbilstoši iepirkuma “Speciālā darba apģērba
iegāde ārstniecības personālam”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/24 (turpmāk –
Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šāda satura iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāk
minēto:
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Piegādātājs saskaņā ar tehnisko un finanšu piedāvājumu (1.pielikums) līgumā noteiktajos termiņos un
kārtībā apņemas piegādāt speciālo darba apģērbu ārstniecības personālam, turpmāk – Prece, VSIA
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika ielā 2, Rīgā (turpmāk – Objekts).
2.

LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā tā savstarpējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistību pilnīgai
izpildei.
2.2. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi Pasūtītājam 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma spēkā
stāšanās dienas, t.sk. 1 (viena) mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža Pasūtītājam ir jāveic
rakstisks Preču pasūtījums ar precizētiem modeļiem, izmēriem, krāsām un daudzumiem. 2
(divu) mēnešu laikā no rakstiska pasūtījuma saņemšanas brīža Pasūtītājs izgatavo un piegādā
pasūtītās preces.
2.3. Līguma termiņa notecējums neatbrīvo Puses no neizpildīto saistību izpildes.
3.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma kopējā summa ir 13 489,90 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi
euro, 90 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kurai papildus tiek
piemērota Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā PVN likme.
3.2. Preču cenas ir norādītas tehniskajā un finanšu piedāvājumā. Preču cenā ietilpst visas izmaksas
par preci, nodokļi un nodevas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi.
3.3. Līguma kopējā summā ietilpst maksa par Preci un Preces piegādes izmaksas.
3.4. Līguma kopējo summu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam šādā kārtībā:
3.5. Maksu par Precēm 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ko apstiprina savstarpēji parakstīta Preču
pavadzīme.
3.6. Norēķini tiek veikti bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu
kredītiestādē.
4.

PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA

4.1. Preces piegādes laiku Puses savstarpēji saskaņo.
4.2. Pusēm vienojoties, Preci var piegādāt pa daļām.
4.3. Prece tiek piegādāta līguma izpildes vietā – VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Tvaika ielā 2, Rīga.
4.4. Piegādātājs garantē piegādātās Preces kvalitāti atbilstoši tehniskās specifikācijas (1.pielikums)
prasībām, citai Pasūtītājam iesniegtajai dokumentācijai un iepirkuma procedūrā iesniegtajam
Preces paraugam, Piegādātāja norādītajām īpašībām vai ražotāja apstiprinātajiem standartiem.
4.5. Preces atbilstoši tās daudzumam un kvalitātei tiek nodotas Pasūtītājam saskaņā ar Preču
pavadzīmi, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu un
pamatu norēķinu veikšanai par piegādātajām Precēm.
4.6. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no Preces pieņemšanas, ja tiek konstatēts, ka piegādātā Prece
ir nekvalitatīva, ja piegādātā Prece neatbilst Līguma noteikumu un tehniskās specifikācijas
noteiktajām prasībām, Pasūtītāja iepriekš dotiem norādījumiem un iepirkuma procedūrā
iesniegtajam Preces paraugam, paziņojot par to rakstiski Piegādātājam.
5.

PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Piegādātāja tiesības un pienākumi:
5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preces piegādi lietpratīgi, efektīvi, pilnā apjomā un ar
pienācīgu rūpību;
5.1.2. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Līgumā noteikto un Latvijas Republikā spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām;
5.1.3. Piegādātājs apņemas savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visiem pamatotiem apstākļiem, kas
ietekmē vai var ietekmēt Preces piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.1.4. gadījumā, ja pamatotu apstākļu dēļ Piegādātājs Līguma izpildes laikā nevar veikt Preces
piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā, Piegādātājs var aizstāt piegādājamo preci ar līdzvērtīgu
preci, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju Preces sortimentu, kvalitāti, cenu, daudzumu un
paredzamo piegādes termiņu;
5.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
5.2.1. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā samaksāt Piegādātājam par
pieņemtajām Precēm;
5.2.2. Pasūtītājs apņemas sadarboties ar Piegādātāju visā Līguma darbības laikā, tajā skaitā,
nodrošināt Piegādātāju ar visiem Pasūtītāja rīcībā esošajiem nepieciešamajiem
dokumentiem un informāciju, kas ir nepieciešama Līguma izpildei.
6.

PUŠU ATBILDĪBA

6.1.

Ja Pasūtītājs kavē maksājumu termiņu ilgāk par 15 (piecpadsmit) darba dienām, tad
Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% apmērā no attiecīgās laikā
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10 % no laikā nesamaksātās
summas.
Ja Piegādātājs kavē Preces piegādes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam
līgumsodu 0.1% no Līguma kopējās summas par katru kavēto dienu, taču ne vairāk kā 10 %
no Līguma kopējās summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildījuma.
Atbildība par Preces saglabāšanu un viss risks par Preces bojājumu, zaudējumu vai bojāeju
pāriet Pasūtītājam no brīža, kad Prece ir piegādāta Pasūtītāja norādītajās telpās un Puses ir
savstarpēji parakstījušas Preču pavadzīmi.
Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un
jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos, izpildot šo Līgumu.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā ir
radusies nepārvaramās varas rezultātā (stihiskās nelaimes, karadarbība, Latvijas Republikas
normatīvo aktu pieņemšana, kas neļauj izpildīt šo līgumu, u.tml.), kuru Puses nevarēja
paredzēt, ietekmēt vai novērst. Puses rakstiski vienojoties, pieņem lēmumu par turpmāko
darbību.
Par šī Līguma izpildi no Pasūtītāja puses Pasūtītājs norīko kā atbildīgo personu – VSIA “Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Psihiatriskās palīdzības dienesta galveno medicīnas māsu

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.
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6.8.

Sandru Igenbergu, tālr. +371 67080125, e-pasts: sandra.igenberga@rpnc.lv.
Par šī Līguma izpildi no Piegādātāja puses Piegādātājs norīko kā atbildīgo personu – SIA
“PRANA Ko” pārstāvi Jeļenu Ačapovsku, tālrunis: +371 67609713, e-pasts: prana@pranako.lv.

7.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir uzskatāmi par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu
un ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījuši abu pušu
paraksttiesīgie pārstāvji un tie ir noformēti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. pantā
noteiktajam.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu gadījumā, ja Piegādātājs kavē līgumā
noteikto pienākumu izpildi ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām. Paziņojumu par
Līguma izbeigšanu Pasūtītājs nosūta uz Piegādātāja faktisko adresi.
7.3. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un
apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē.
7.4. Piegādātājam ir tiesības atsacīties no turpmākas līgumā noteikto saistību izpildes, ja Pasūtītājs
kavē Līgumā noteikto samaksas termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendāra dienām.
7.5. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
7.6. Līgums ir saistošs pusēm, kā arī trešajām personām, kuras ir pušu tiesību un saistību
pārņēmējas.
7.7. Līgums parakstīts divos oriģināleksemplāros – pa vienam eksemplāra katrai Pusei. Abiem
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:

Piegādātājs:

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs”
Reģistrācijas Nr. 50003342481
Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
Banka: AS LUMINOR Bank
Kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000082489490
Tālr. +371 67080112
E-pasts: rpnc@rpns.lv

SIA “PRĀNA Ko”
Reģistrācijas Nr. 40003277283
Adrese: Spilves iela 4, Rīga, LV-3055
Banka: A/S SEB banka
Kods: UNLAL2X
Konts: LV14UNLA0003024467149
Tālrunis: +371 67609710
E-pasts: prana@prana-ko.lv

_______________________ I. Starkova
Valdes locekle

_______________________ S. Strižovs
Prokūrists

________________________ I. Rezebergs
Valdes loceklis
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TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Tehniskā specifikācija

N.p.k

Preces nosaukums

1.

Sieviešu halāts - balts

2.

Vīriešu halāts - balts

Prasības precei, audumam

Sieviešu halāti baltā krāsā (ārstiem).
Sastāvs - ~35% kokvilna,
~65%poliesters ( ± 3%).
V veida kakla izgriezums.
Viena krūšu kabata un divas iešūtas
sānu kabatas.
Aizdare - spiedpogas.
Piedurkņu garums - 3/4.
Viegli mazgājams un gludināms.
Regulējamu vidukļa līniju.
Vīriešu halāti baltā krāsā (ārstiem).
Sastāvs - ~35% kokvilna, ~65%
poliesters ( ± 3%).
Angļu tipa apkakle.
Aizdare - spiedpogas.
Viegli mazgājams un gludināms.
Regulējamu vidukļa līniju.
Viena krūšu kabata un divas iešūtas
sānu kabatas.

Tehniskais piedāvājums

Finanšu
piedāvājums
1
vienības
Cena
cena
kopā
EUR
EUR bez
bez
PVN
PVN

Preces
izmērs

Preces
vienība

Daudzums

Auduma
ražotājs

Preces
izgatavotājs,
piegādātājs

Preces
izmērs

36-64

gab.

34

Polska
Grupa
(Polija)

SIA Floriana
(Latvija)

36-64

12,00

408,00

36-64

gab.

35

Polska
Grupa
(Polija)

SIA Floriana
(Latvija)

36-64

12,00

420,00
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3.

Sieviešu pushalāts

4.

Medicīniskā apģērba
vīriešu krekli

5.

Medicīniskā apģērba
bikses

Taisna piegriezuma pushalāts ar sānu
šķēlumiem, garums 80-90 cm.(±5 cm)
Viena krūšu kabata un divas apakšējās
sānu kabatas.
Aizdare - spiedpogas.
Sastāvs - ~35% kokvilna,
~65%poliesters ( ± 3%).
Pasteļtoņos, balts.Apkakle un kabatas
varētu būt ar krāsainu apdari./vai arī
vienkrāsains.
V veida kakla izgriezums.
Piedurkņu garums - 3/4.
Viegli mazgājams un gludināms.
Taisna piegriezuma vīriešu krekli,
sānos šķēlumi.
Sastāvs - ~50% kokvilna, ~ 50%
poliesters ( ± 5%).
V vaida apkakle.
Viena krūšu kabata un divas sānu
kabatas.
Pasteļtoņos.
Viegli mazgājams un gludināms.
Nosegta gurnu daļa.
Bikses ar divām kabatām sānos.
Sastāvs - ~35% kokvilna, ~65%
poliesters ( ± 3%).
Ar gumijotu jostu un priekšā
sasienamu, jostā ievērtu aukliņu.
Baltas un pasteļtoņos.
Viegli mazgājamas un gludināmas.

36-64

gab.

539

Polska
Grupa
(Polija)

SIA Floriana
(Latvija)

36-64

11,60

6252,40

36-64

gab.

115

Polska
Grupa
(Polija)

SIA Floriana
(Latvija)

36-64

10,50

1207,50

XSXXXXL

gab.

612

Polska
Grupa
(Polija)

SIA Floriana
(Latvija)

XSXXXXL

8,50

5202,00

Kopsumma EUR bez PVN

13489,90

PVN (%)

2832,88

Kopsumma EUR ar PVN

16322,78
5

Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz:
1) vidēja izmēra 1 (viens) apģērba eksemplārs;
2) 30 x 30 cm auduma paraugs (krāsu (toņu) paraugam);
3) katras preces vairākus vizuālos risinājumus (preču katalogus), lai personāls varētu izvēlēties sev
atbilstošākos darba apģērba modeļus.
1

Precei jābūt auduma ražotāja sertifikātam un jāatbilst Oeko - Tex
Standard 100 vai ekvivalentam.
3
Izmēri, t.sk. apģērbu garumi, pirms preces piegādes jāprecizē.
2

Precēm jābūt etiķetēm ar norādītu sastāvu, ražotāju un kopšanas režīmu.
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