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APSTIPRINĀTS 
VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

Valdes 2018.gada 15.novembra sēdē  

Protokols Nr.39, p.1, lēmums Nr.112 

 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

KUSTAMĀS MANTAS: MEDICĪNISKĀS IERĪCES 

RAKSTISKAS IZSOLES NOTEIKUMI 

Identifikācijas Nr.2018/2-km 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk tekstā - Sabiedrība), 

reģistrācijas Nr.40003457109, juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, 

saimnieciskajā darbībā neizmantojamas, lietotas kustamās mantas – medicīniskās ierīces, 

kas norādīta Pielikumā Nr.1 (turpmāk tekstā- Ierīce), rakstiskas izsoles noteikumi paredz 

kārtību, kādā organizējama Sabiedrības kustamās mantas pārdošana (turpmāk tekstā- Izsoles 

noteikumi). 

1.2. Izsoli organizē izsoles komisija, pamatojoties uz Sabiedrības 2018.gada 15.novembra valdes 

lēmumu Nr. 112. 

 

2. Izsolāmās Ierīces apraksts, nosacītā cena un nodrošinājuma nauda. 

2.1. Izsolāmās Ierīces nosacītā cena (izsoles sākumcena) un nodrošinājuma nauda ir: 

Nr.p.

k. Nosaukums 

Ekspluatācijā 

no 

Nosacītā cena 

EUR (bez 

PVN) 

Nodrošinājuma 

nauda 

EUR 

1.  

Digitāla stacionāra viena loka 

angiogrāfijas iekārta INNOVA 2100 

IQ, GE Medical Systems 

ar piederumiem (inventāra Nr. 

2334153; 2334153/1; 2334153/2) 10.01.2007. 

106 400,00 

(viens simts 

seši tūkstoši 

četri simti 

euro, 00 centi) 

10 640,00 

(desmit tūkstoši 

seši simti 

četrdesmit euro, 

00 centi) 

2.2. Nodrošinājuma nauda jāiemaksā Sabiedrības kontā: AS „Swedbank”, norēķinu konta 

Nr.: LV74HABA0551027673367, kods HABALV22, Sabiedrības vienotais reģistrācijas 

Nr.40003457109, ar norādi „Izsole Nr.2018/2-km” līdz pieteikuma dalībai Izsolē 

iesniegšanai. 

2.3. Maksāšanas līdzeklis ir euro (EUR). Izsoles Ierīces nosacītajā cenā nav iekļauts pievienotās 

vērtības nodoklis, ko pircējs maksā papildus savai nosolītajai cenai Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. 

2.4. Ierīcei netiek dots garantijas termiņš, netiek pievienotas lietošanas instrukcijas, sertifikāti un 

citi lietošanas dokumenti. Sabiedrība nesniedz un neuzņemas nekādas garantijas un saistības 

par Ierīces kvalitāti, darba kārtību un tehnisko stāvokli. Ierīce atrodas Sabiedrības telpās- 

korpusā Nr.33, Pilsoņu ielā 13, Rīgā un ir iemontēta telpās, tās demontāža un aizvešana no 

telpām ir jāveic ierīces pircējam ne vēlāk kā 4 (četru) kalendāra dienu laikā dienas, kad 

pircējs samaksājis nosolītās ierīces pirkuma summu.  

 

3. Informācijas publicēšanas kārtība un Ierīces apskate. 

3.1. Sludinājums par Izsoli publicējams internetā Sabiedrības mājas lapā www.stradini.lv sadaļā 

“Izsoles” un VSIA „Latvijas Vēstnesis” mājas lapā www.vestnesis.lv. 

3.2. Pretendenti ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Sabiedrības mājas lapas www.stradini.lv 

sadaļā “Izsoles” vai klātienē Sabiedrības Juridiskajā daļā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV- 1002, 

Administrācijā- 8.korpusa 1.stāvā darba dienās no plkst.9.00- 12.00. 

3.3. Kontaktpersona informācijas sniegšanai par Izsoli un Izsoles noteikumiem– Juridskās daļas 

juriste Laura Āboliņa, tālrunis 67069786, e-pasts: laura.abolina@stradini.lv. 

http://www.stradini.lv/
http://www.vestnesis.lv/
http://www.stradini.lv/
mailto:laura.abolina@stradini.lv
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3.4. Ar Ierīci pretendents var iepazīties līdz Izsoles noteikumu 4.3.punktā noteiktajam datumam, 

darba dienās no plkst. 10.00 līdz 10.30 Pilsoņu ielā 13, Rīgā, iepriekš vienojoties par 

apskates laiku ar Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītāju Tomu Bērziņu pa tālruni: 67069996. 

 

4. Izsoles dalībnieki un to reģistrēšanās kārtība. 

4.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta nākošajā dienā pēc Izsoles sludinājuma 

publicēšanas Sabiedrības mājas lapā www.stradini.lv. 

4.2. Par Izsoles dalībnieku var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā kustamu mantu un 

noteiktajā termiņā ir izpildījusi Izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 

4.3. Pretendents pieteikumu dalībai Izsolē iesniedz pa pastu vai personīgi darba dienās no 

plkst.9.00 līdz plkst.12.00 Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV- 1002, Sabiedrības Juridiskajā daļā- 

8.korpusa 1.stāvā līdz 2018.gada 30.novembra plkst.11.00 (līdz šim brīdim pieteikumam 

jābūt saņemtam Slimnīcā), iesniedzot šādus dokumentus: 

4.3.1. Iesniegumu (Izsoles noteikumu Pielikums Nr.2), kurā pretendents: 

4.3.1.1.norāda Pielikumā Nr.2 noteikto kontaktinformāciju; 

4.3.1.2.izsaka vēlmi iegādāties Ierīci savā īpašumā, norādot Ierīci un summu, par 

kādu pretendents vēlas to iegādāties, un kas nav mazāka par nosacīto cenu;  

4.3.1.3.apstiprina, ka ir iepazinies, piekrīt un apņemas ievērot Izsoles noteikumus; 

4.3.1.4.apstiprina, ka ir iepazinies ar Ierīces stāvokli dabā un neizvirza un apņemas 

turpmāk neizvirzīt nekādas pretenzijas pret Izsoles rīkotāju saistībā ar Ierīci, 

tās tehnisko stāvokli, iespējamiem slēptiem defektiem;  

4.3.1.5.apliecina, ka ir informēts, apzinās un piekrīt, ka tā personas dati tiek apstrādāti 

tādā apjomā un kārtībā, kas nepieciešams Izsoles norisei un tās rezultātu 

īstenošanai. 

4.3.2. Nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments. 

4.3.3. Pilnvaru, ja dalībnieku Izsolē pārstāv pilnvarnieks (fiziskai personai- notariāli 

apliecināta pilnvara), kurā norādītas pilnvarnieka tiesības pārstāvēt izsoles 

dalībnieku un piedalīties izsolē. 

4.4. Visi dokumenti jāiesniedz latviešu valodā 1 (vienā) eksemplārā. 

4.5. Pieteikums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz aploksnes 

jānorāda šāda informācija:  

“VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV- 1002 

Pieteikums rakstiskai izsolei Nr.2018/2-km 

NEATVĒRT līdz 2018.gada 30.novembra plkst. 12.00.” 

papildus norādot arī pretendenta nosaukumu, juridisko adresi un pārstāvja vai pilnvarotās 

personas vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr. 

4.6. Visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikumu sagatavošanu sedz pretendenti. Pretendenta 

iesniegtie dokumenti netiek atdoti atpakaļ. 

4.7. Pretendents Ierīcei var iesniegt tikai vienu piedāvājuma cenas variantu.  

4.8. Pretendenta piedāvājums tiek reģistrēts pretendentu reģistrā, kurā norāda šādas ziņas: 

4.8.1. pretendenta pilnu nosaukumu, pretendenta juridisko adresi un/vai kontaktadresi, 

pilnvarotās personas vai pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr.; 

4.8.2. pretendenta piedāvājuma iesniegšanas laiku un veidu. 

4.9. Komisija pārbauda pretendentu sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka pretendents ir nokavējis 

Izsoles noteikumu 4.3.punktā norādīto iesniegšanas termiņu, nav iesniedzis visas pieprasītās 

ziņas vai arī sniedzis nepatiesas ziņas, tas zaudē tiesības piedalīties Izsolē. 

4.10. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu neizpauž līdz Izsoles sākumam. 

4.11. Sabiedrība darbojas kā personas datu pārzinis personas datu apstrādē, kas nepieciešams 

Izsoles procesa un Izsoles rezultātu īstenošanai.  
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5. Izsoles datums un pretendentu piedāvājumu atvēršana. 

5.1. Izsoles sākums noteikts 2018. gada 30.novembra plkst. 12:00 VSIA “Paula Stradiņa 

klīniskā universitātes Sabiedrība” Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, Konferenču zālē, kas 

atrodas 8.korpusa 3.stāvā.  

5.2. Komisija ieradušos Izsoles dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos 

piedāvājumus to iesniegšanas secībā. 

5.3. Komisija piedāvājumu atvēršanas norisi, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas 

norisi, kā arī pieņemtos lēmumus, protokolē. 

5.4. Komisija izskata pretendenta piedāvājuma atbilstību Izsoles noteikumu prasībām. Ja 

Komisija jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā secina, ka kāda pretendenta piedāvājums 

nav atbilstošs Izsoles noteikumu prasībām un/vai pretendents nav izpildījis kādu no Izsoles 

noteikumos paredzētajām prasībām, tas tiek izslēgts no tālākas vērtēšanas. 

5.5. Pēc aplokšņu atvēršanas Komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu 

sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to Izsoles protokolā, un, ja nav nekādu 

šaubu, paziņo, ka Izsole pabeigta. 

5.6. Ierīces iegādes tiesības iegūst persona, kas norādījusi visaugstāko cenu. Ierīces pirkuma 

tiesību ieguvējs turpmāk tekstā tiek saukts par Nosolītāju. 

5.7. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki pretendenti ir piedāvājuši 

vienādu pirkuma maksu un pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, 

Komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus, kas nevar būt mazāki par 

pretendenta izsolei iesniegto piedāvājumu, no tiem pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu 

augstāko pirkuma maksu un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu. Ja kāds no 

pretendentiem, kas piedāvājuši vienādu augstāko pirkuma maksu, nepiedalās izsolē, 

Komisija rakstiski lūdz pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko maksu, iesniegt 

savu piedāvājumu rakstveidā, nosakot piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas datumu, 

laiku un vietu. 

5.8. Ja Komisijai nepieciešams papildus laiks piedāvājumu izvērtēšanai, tā Izsoles dalībniekiem 

paziņo citu Izsoles rezultātu paziņošanas laiku un vietu. 

 

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma noslēgšana. 

6.1. Komisijas lēmums tiek paziņots visiem pretendentiem, kas iesnieguši savus piedāvājumus, 

neatkarīgi no tā, vai viņi piedalījušies pieteikumu atvēršanā un tiek publicēts Sabiedrības 

mājas lapā www.stradini.lv. 

6.2. Nosolītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Sabiedrības rēķina/ pavadzīmes 

izrakstīšanas jāiemaksā nosolītā Ierīces cena un PVN 21% Sabiedrības kontā saskaņā ar 

Sabiedrības izsniegtu rēķinu. Rēķins tiek nosūtīts uz Nosolītāja pieteikumā norādīto e-pastu, 

ja Nosolītājs nav informējis par citu rēķina saņemšanas veidu, un ir derīgs bez paraksta. 

Iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma summā (nosolītās Ierīces cenā). 

Pilnībā vai daļēji nokavējot noteikto samaksas termiņu, Nosolītājs zaudē samaksāto 

nodrošinājuma naudu. 

6.3. Izsoles rezultātus apstiprina Sabiedrības valde 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc Ierīces 

pirkuma summas saņemšanas pilnā apmērā.   

6.4. Nosolītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Sabiedrība saņēmusi 

Ierīces pirkuma summu pilnā apmērā ir jāparaksta nosolītās Ierīces pirkuma līgums (saskaņā 

ar Pielikumā Nr.3 pievienotajiem pirkuma līguma noteikumiem). 

6.5. Ja Nosolītājs Izsoles noteikumu 6.2. punktā noteiktajā termiņā nav samaksājis nosolīto 

summu un PVN, Komisijai pieņem lēmumu par to, ka Nosolītājs zaudē tiesības uz nosolīto 

Ierīci un atzīst par Ierīces Nosolītāju Izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko 

cenu par tā piedāvāto cenu.  

6.6. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, atbildi par piedāvājumu slēgt 

pirkuma līgumu sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja Izsoles 

dalībnieks piekrīt pirkt Ierīci par paša nosolīto cenu, tad 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

Sabiedrības rēķina izrakstīšanas viņam jāiemaksā nosolītā Ierīces cena. Iemaksātā 

nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā (nosolītās Ierīces cenā). 

http://www.stradini.lv/
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6.7. Visus izdevumus, kas saistīti ar Ierīces demontāžu, paņemšanu no Sabiedrības telpām un 

transportēšanu sedz pircējs. 

6.8. Izsoles dalībniekiem, kuri piedalījušies Izsolē, bet nav ieguvuši tiesības iegādāties Ierīci, 

iemaksātā nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Izsoles 

datuma.  

 

7. Pārējie noteikumi  

7.1. Ja izsoles priekšmets netiek izsolīts, tad par to priekšmetu, kurš nav izsoles rezultātā pārdots, 

Sabiedrības valdei ir tiesības noteikt citu atsavināšanas veidu. 

7.2. Izsole tiek atzīta par nenotikušu: 

7.2.1. ja Izsolei nav iesniegts neviens pieteikums vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst 

Izsoles noteikumu prasībām; 

7.2.2. Nosolītājs un nākamais augstākās cenas piedāvātājs nesamaksā pirkuma maksu 

noteiktajā termiņā. 

7.3. Pretenziju par Komisijas veiktajām darbībām ir tiesības iesniegt tikai Izsoles dalībnieki un 

tās jāiesniedz rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no Izsoles dienas, iesniedzot tās Sabiedrības 

valdei. 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs    T.Bērziņš    
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Pielikums Nr.1 

Izsoles noteikumiem 

 

Ierīces apraksts un specifikācija 

 

Ierīce: Digitāla stacionāra viena loka angiogrāfijas iekārta INNOVA 2100 IQ, GE Medical 

Systems ar piederumiem (inventāra Nr. 2334153; 2334153/1; 2334153/2). 

Ierīce ir darba kārtībā, Ierīces ekspluatācijas laikā regulāri veiktas tehniskās apkopes un 

pārbaudes. 

Ierīces komplektācija: Ierīces apraksts: 

Angiogrāfs; 

Pie griestiem stiprināms caurspīdīgs 

rentgena starojuma aizsargvairogs, 0,5 

mm Pb.; 

Pie galda stiprināms rentgena starojuma 

necaurlaidīgs lokšņu tipa 

aizsargpriekškars,  0,5 mmPb.; 

Sarunu iekārta; 

Matracis; 

Tauriņveida balsts pacienta roku 

fiksācijai pacienta imobilizācijai; 

Galvas turētāju un fiksatoru komplekts; 

Pacienta roku balstu komplekts; 

Injektors. 

 

GE Innova 2100 IQ Cath Angio Lab 

Monoplāns 

Rentgenspuldze Performix 160A Nr. 198551GI4 

Plakanpaneļa detektors ar aktīvo laukumu 21x21cm 

Augstfrekvences ģenerators 

Iekārta paredzēta kardiovaskulārām manipulācijām 

Kardiololoģiskais kolimators 

Pacientu galda celtspēja ne mazāka kā 200 kg 

LC tipa arka ar grīdas stiprinājumu un ar 3 virzienu 

kustību asīm 

Izmeklējumu telpā divi 18 " monitori 

Slēgta cilpveida recirkulācijas dzesēšanas sistēma 

Pieejamās programmas: DSA režīms reālā laikā, 

Roadmapping programma, Automātiskā katetra 

kalibrēšana, automātiskā stenozes analīze, invazīvā 

asins spiediena mērīšanas sistēma,  

Diagnostiskā apstrādes darba stacija ar angio un 

kardioloģiskām programmu paketēm (QCA, LVA) 
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Pielikums Nr.2 

Izsoles noteikumiem 

 

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

Izsoles komisijai 

Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002 

 

_________________________________ 

Vārds, uzvārds/ juridiskās personas nosaukums 

 

_________________________________ 

Deklarētās dzīvesvietas adrese/ juridiskā adrese 

 

_________________________________ 

Personas kods/ reģistrācijas numurs 

 

_________________________________ 

Norēķinu konta Nr.kredītiestādē 

 

_________________________________ 

Tālrunis, e-pasts 

PIETEIKUMS 

Rīgā, 2018.gada ___.______________  

 

Ar šo piesaku savu dalību VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 

(turpmāk- Sabiedrība) sekojošas kustamas mantas izsolē (identifikācijas Nr.2018/2-km, turpmāk- 

Izsole) un izsaku vēlmi iegādāties: 

Kārtas 

Nr. 

Ierīces nosaukums 

 

Skaits Pretendenta piedāvātā cena, 

EUR (summa cipariem un 

vārdiem)  

1. Digitāla stacionāra viena loka angiogrāfijas 

iekārta INNOVA 2100 IQ, GE Medical 

Systems ar piederumiem (inventāra Nr. 

2334153; 2334153/1; 2334153/2) 

1  

 

Apliecinu, ka: 

- esmu iepazinies, piekrītu un apņemos ievērot Izsoles noteikumus; 

- esmu iepazinies ar izsolāmā objekta, Ierīces stāvokli dabā un neizvirzu un 

apņemos turpmāk neizvirzīt nekādas pretenzijas pret Izsoles rīkotāju saistībā ar 

ierīci, tās tehnisko stāvokli, iespējamiem slēptiem defektiem; 

- apņemos veikt Ierīces demontāžu par saviem līdzekļiem un izvest ierīci no 

Sabiedrības telpām Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā; 

- esmu informēts, apzinos un piekrītu, ka Sabiedrība apstrādā manus personas 

datus tādā apjomā un kārtībā, kas nepieciešams Izsoles norisei un tās rezultātu 

īstenošanai. 

Pielikumā: 

1. Nodrošinājuma naudas samaksu apliecinošs dokuments. 

2. Pilnvara, ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona. 

 

 

_______________________ ______________________ 

(paraksts)  (paraksta atšifrējums) 
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Pielikums Nr.3 

Izsoles noteikumiem 

 

PIRKUMA LĪGUMS Nr. SKUS_______ 

 

Rīgā, 2018.gada _________ 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes 

slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003457109, juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, Latvija, LV-

1002, tās valdes locekles Ilzes Kreicbergas personā, kura rīkojas uz Statūtu un 2018.gada 

29.augusta valdes lēmuma Nr.81 (protokols Nr.30, p.1) pamata, turpmāk tekstā- Pārdevējs, no 

vienas puses, un 

____________, reģistrācijas Nr.___________, adrese: ________________________, tās 

_________________ personā, turpmāk tekstā- Pircējs, no otras puses, katrs atsevišķi un abi 

kopā saukti arī Puse/Puses,  

 

ievērojot, ka Pircējs atbilstoši _________________ VSIA „Paula Stradiņa klīniskā 

universitātes slimnīca” kustamās mantas- medicīniskās ierīces izsoles noteikumiem, 

Identifikācijas Nr.2018/2-km (turpmāk tekstā- Noteikumi), rakstiskā izsolē_____________ 

(turpmāk- Izsole) ir ieguvis tiesības iegādāties Pārdevēja kustamo mantu- medicīnisko ierīci, 

noslēdz šādu Līgumu:    

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Pārdevējam piederošo medicīnisko ierīci:  

Nr.p.k. Atsavināmā kustamā manta Inventāra Nr./  Nosolītā 

cena euro, bez 

PVN 

    

turpmāk tekstā kopā– Ierīce. 

1.2. Pārdevējs garantē, ka Ierīce nav atsavināta, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ne ar kāda veida 

parādiem un par to nav tiesas strīdu. 

1.3. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms Ierīces tehniskais stāvoklis, Pircējs 

dabā ar to ir iepazinies un apņemas necelt pretenzijas saistība ar to. Pārdevējs nedod 

Ierīcei garantijas termiņu, Ierīcei netiek pievienotas lietošanas instrukcijas, sertifikāti un 

citi lietošanas dokumenti. Pārdevējs nesniedz un neuzņemas nekādas garantijas un 

saistības par Ierīces kvalitāti, darba kārtību un tehnisko stāvokli. 

1.4. Pircējs ir iepazinies ar Ierīces faktisko atrašanās vietu dabā un apņemas ne vēlāk kā līdz 

2018.gada _______________ par saviem līdzekļiem demontēt un izvest Ierīci no 

Pārdevēja telpām. Pircējs uzņemas visus riskus saistībā ar ierīces demontāžu un tās 

iespējamām vērtības izmaiņām demontāžas un pārvietošanas laikā un apņemas necelt 

pretenzijas saistībā ar to. 

 

2. Ierīces pirkuma cena un norēķina kārtība 

2.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Ierīci par cenu, ko saskaņā ar Noteikumiem Pircējs ir 

nosolījis Izsolē: 

Nr.p.k. Atsavināmā kustamā manta Inventāra Nr./  Nosolītā cena euro, 

bez PVN 

 Digitāla stacionāra viena loka 

angiogrāfijas iekārta INNOVA 

2100 IQ, GE Medical Systems 

ar piederumiem  

2334153   

2334153/1 

2334153/2 

Pirkuma cena kopā bez PVN, euro  (_____euro, ___ 

centi) 
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PVN 21%, euro   

Pirkuma cena kopā ar PVN, euro  

Pircēja iemaksātā nodrošinājuma nauda, kas tiek ieskaitīta Pirkuma 

cenā, euro 

 

Samaksātā summa _________, euro   

2.2. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka Pircējs par Ierīci pilnībā ir samaksājis Pārdevējam 

Pirkuma cenu, iemaksājot to Noteikumos noteiktajā kārtībā ar pārskaitījumu Pārdevēja 

norēķinu kontā. 

 

3. Līguma spēkā esamība un darbības termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tajā noteikto Pušu 

saistību pilnīgai izpildei. 

 

4. Pušu tiesības, pienākumi un apliecinājumi saistībā 

ar ierīces pāreju Pircēja īpašumā 

4.1. Īpašuma tiesības uz Ierīci Pircējam pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi. 

4.2. Pircēja pienākums ir ne vēlāk kā līdz 2018.gada ________________ par saviem 

līdzekļiem demontēt un aizvest Ierīci no Pārdevēja telpām un teritorijas.  

4.3. Ja Pircējs neveic ierīces demontāžu un/vai izvešanu no Pārdevēja telpām un teritorijas, 

Pārdevējs ir tiesīgs piemērot un Pircēja pienākums samaksāt līgumsodu par saistību 

neizpildi 0,5% apmērā no Pirkuma cenas par katru kavēto kalendāro dienu. 

4.4. Puses paraksta Ierīces pieņemšanas nodošanas aktu pēc Ierīces demontāžas un izvešanas 

no Pārdevēja telpām un teritorijas. Ar Ierīces nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas brīdi Ierīce pāriet Pircēja valdījumā un lietošanā reizē ar visām no Ierīces 

valdījuma un lietošanas izrietošajām tiesībām un pienākumiem, kā arī notikumu, kā 

rezultātā Ierīce tiktu bojāta vai ietu bojā, riskiem. 

4.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pēc šī Līguma noslēgšanas Ierīcei tiek konstatēti jebkādi 

defekti (t.sk. apslēpti trūkumi). Ierīce tiek nodota Pircējam bez jebkādām ekspluatācijas 

vai cita veida garantijām no Pārdevēja puses, tās esošajā stāvoklī, ar kuru Pircējs ir 

pilnībā iepazinies, un tas viņam ir zināms. Pircējs apliecina, ka tam Līguma izpildes gaitā 

vai pēc tā darbības beigām nav un nebūs pretenziju pret Pārdevēju par Ierīci, tās tiesisko 

statusu, tehnisko stāvokli vai citām pirkuma priekšmeta pazīmēm.  

 

5. Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde 

radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes 

rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne novērst, ne paredzēt, ne ietekmēt un par kuru 

rašanos neatbild. 

5.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu darbību, nekavējoties 

vai tiklīdz radusies objektīvu apstākļu nekavēta izdevība, par šādiem apstākļiem 

rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Šajā paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir 

iespējama un paredzama attiecīgās Puses 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. 

5.3. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līguma darbība atjaunojas. 

 

6. Nobeiguma noteikumi 

6.1. Pārdevējs pilnvaro Pārdevēja radiācijas drošības nodaļas vadītāju Neldu Roznieci 

Pārdevēja vārdā un interesēs parakstīt Ierīces pieņemšanas- nodošanas aktu, pavadzīmi 

un citus dokumentus, kas nepieciešami Ierīces pārejai uz Pircēju. 

6.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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6.3. Puses apņemas atlīdzināt viena otrai tiešos zaudējumus, kas radušies līgumsaistību 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ. 

6.4. Visus strīdus, kas Pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu 

ceļā. Gadījumā, ja Puses 14 (četrpadsmit) dienu laikā nevar savstarpēji vienoties, strīdus 

jautājums tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

6.5. Visi grozījumi un papildus vienošanās pie šī Līguma stājas spēkā pēc to noformēšanas 

rakstveidā un abpusējas parakstīšanas brīža, tādējādi kļūstot par neatņemamu šī Līguma 

sastāvdaļu.  

6.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam 

eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pārdevējs:  

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā 

universitātes slimnīca” 

Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-

1002, Latvija 

 

Pircējs:  

 

 

 

 

___________________________________ 

Valdes locekle I.Kreicberga 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 


