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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. _____________________ 

Substanču, enterālās un perenterālās barošanas līdzekļu iegāde 

1.iepirkuma priekšmeta daļa – Substances un ekstemporālie pagatavojumi 

 

Rīgā, 

 

2017.gada __.____________ 

   

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru, saskaņā ar 

statūtiem un 01.03.2017. valdes lēmumu Nr.21 (protokols Nr.9p.1) “Par pilnvarojuma 

(paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, (turpmāk - Pasūtītājs) 

no vienas puses, un 

Vispārīgās vienošanās piegādātāji:  

SIA “Magnum Medical”, reģ. Nr.40003060393, kuru, saskaņā ar pilnvaru pārstāv tā pilnvarotā 

persona, pārdošanas un mārketinga daļas vadītāja Līga Brauna – Mykkänen (turpmāk – 

Piegādātājs) (turpmāk – Piegādātājs); 

SIA “Argos” RKF, reģ. Nr.40103049068, kuru, saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis 

Andrejs Sļozs (turpmāk – Piegādātājs); 

AS “Recipe Plus”, reģ. Nr.40003234547, kuru, saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis 

Aleksejs Udačins (turpmāk – Piegādātājs); 

SIA “Farma Balt Aptieka”, reģ. Nr.50003933681, kuru, saskaņā ar pilnvaru pārstāv tirdzniecības 

un ražošanas direktore Gerda Putniņa (turpmāk – Piegādātājs), 

no otras puses katrs atsevišķi saukts Līdzējs, bet visi kopā – Līdzēji, pamatojoties uz atklāta 

konkursa „Substanču, enterālās un perenterālās barošanas līdzekļu iegāde” (ID Nr. PSKUS 

2017/50), rezultātiem 1.iepirkuma priekšmeta daļā un, saskaņā ar Piegādātāju iepirkumā iesniegto 

piedāvājumu, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):  
 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. Ar Vienošanās parakstīšanu Piegādātājiem (Piegādātājs Nr.1, Piegādātājs Nr.2 un Piegādātājs 

Nr.3, atbilstoši Vienošanās 1.pielikumam), kuri piedāvājuši viszemāko cenu attiecīgajai 

Konkursa daļai, tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju par substanču un 

ekstemporālo pagatavojumu piegādi (turpmāk– Prece), saskaņā ar Piegādātāja attiecīgajā 

Konkursa daļā piedāvāto vienas vienības cenu. 

1.2. Gadījumā, ja Piegādātājs Nr.1, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums, nespēj vai atsakās piegādāt 

kādu Preci, Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Preces no nākamā Piegādātāja (Piegādātājs Nr.2 

atbilstoši 1.pielikumam), kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu. Ja arī nākamais Piegādātājs 

nespēj piegādāt nepieciešamās Preces, Pasūtītājs Preces pasūta no nākamā Piegādātāja 

(Piegādātājs Nr.3 atbilstoši 1. pielikumam), kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu. 
 

2. VIENOŠANĀS SUMMA UN PREČU CENAS 

2.1. Vienošanās kopējā summa 32 000,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi) bez 

pievienotā vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā 

ar Latvijas Republikā spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa likmi Preču piegādes brīdī. 

2.2. Vienošanās kopējā summa ietver Preču piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes 

vietai (t.sk. transporta izmaksas), iepakojuma izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN) un 

nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi. 

2.3. Vienošanās 1.pielikumā norādītās cenas ir maksimāli pieļaujamās cenas, par kurām 

Piegādātājs apņemas piegādāt Preci visā Vienošanās darbības laikā. 

2.4. Pasūtītājs līguma izpildes laikā iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības 

nodrošināšanai, Pasūtītājam nav pienākums iepirkt precīzi Līguma 1.pielikumā norādīto 

katras preču vienības apjomu, taču nepieciešamības gadījumā Piegādātājam līdz Līguma 

darbības beigām jāpiegādā Preces par šī konkursa rezultātā noteiktajām līgumcenām. 
 

3. VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Vienošanās stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Vienošanās 

noteikto Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 
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3.2. Vienošanās darbības termiņš ir no Vienošanās spēkā stāšanās dienas līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

3.2.1. līdz Vienošanās 2.1.punktā noteiktās summas izlietojumam; 

3.2.2. 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas. 

3.3. Vienošanās var tikt izbeigta pirms termiņa: 

3.3.1. Līdzējiem rakstiski vienojoties; 

3.3.2. Pēc viena Līdzēja iniciatīvas, iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Līdzēju ne vēlāk kā 

60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 

3.4. Līdzējam ir tiesības nekavējoties izbeigt Vienošanos, ja: 

3.4.1. Notikusi Līdzēja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 

3.4.2. Pret Līdzēju uzsākta maksātnespējas procedūra. 

3.5. Izbeidzot Vienošanos, vienlaicīgi tiek izbeigti uz Vienošanās pamata noslēgtie piegādes 

līgumi. 
 

4. PIEGĀDES LĪGUMU NOSLĒGŠANAS UN IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Piegādes līgumu Pasūtītājs slēdz ar Piegādātājiem, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu un tajā 

norādītājām cenām. 

4.2. Slēdzot Piegādes līgumu, Piegādātājs vienojas ar Pasūtītāju par Preču piegādēm, nosakot 

veidu, kādā Pasūtītājs pasūtīs Preces un termiņu – 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā 

pasūtījuma veikšanas dienas. 

4.3. Preces piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja katrreizēju Preces pasūtījumu (turpmāk – 

Pasūtījums), kurā Pasūtītājs norāda nepieciešamās Preces veidu, daudzumu un citu 

nepieciešamo informāciju. Pasūtījumu Pasūtītājs veic telefoniski, pa faksu, vai e-pastā saskaņā 

ar Līgumā norādītajiem Piegādātāja kontaktiem. 

4.4. Piegādātājs saņemot Pasūtījumu, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja 

Pasūtījuma nosūtīšanas dienas saskaņo Preces piegādi vai atsaka piegādāt Preci, nosūtot 

Pasūtītājam pa e-pastu rakstisku paziņojumu. Gadījumā, ja Piegādātājs noteiktajā termiņā 

atsaka pasūtījumu vai nesniedz informāciju vispār par pasūtījuma apstiprināšanu vai 

atteikšanu, Pasūtītājām ir tiesības pasūtīt Preces no Piegādātāja Nr.2, ņemot vērā Vienošanās 

1.pielikumā noteikto Preces cenu. Ja arī Piegādātājs Nr.2 nespēj piegādāt nepieciešamās 

Preces, Pasūtītājs Preces pasūta no Piegādātāja Nr.3. 

4.5. Gadījumā, ja Piegādātājam ir savlaicīgi pieejama informācija par konkrētām Precēm, kuras 

nebūs iespējams piegādāt, Piegādātājam ir pienākums sniegt šādu informāciju Pasūtītājam, 

norādot Preces, kuras nav iespējams piegādāt un laika posmu kurā piegāde nav iespējama. 

4.6. Ja Piegādātājs Pasūtītājam līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nepiegādā Preci, Pasūtītājam 

ir tiesības pasūtīt Preces no Piegādātāja Nr.2. Ja arī Piegādātājs Nr.2 nespēj piegādāt 

nepieciešamās Preces, Pasūtītājs Preces pasūta no Piegādātāja Nr.3. 

4.7. Gadījumā, ja lietojot Preci, Pasūtītājs konstatē, ka tās kvalitāte ir neatbilstoša, līdz ar to Prece 

nav piemērota Pasūtītāja darba specifikai, Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Preces no Piegādātāja 

Nr.2. Ja arī Piegādātāja Nr.2 prece lietošanas procesā izrādās neatbilstošas kvalitātes, 

Pasūtītājs Preces pasūta no Piegādātāja Nr.3. 

4.8. Ja Piegādātājs nav ievērojis Vienošanās 4.4.-4.7. punktos noteikto, tam nav tiesības celt 

pretenzijas pret Pasūtītāju par nākamā Piegādātāja izvēli. 
 

5. PUŠU SAISTĪBAS 

5.1. Piegādātāja saistības: 

5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preču piegādi Pasūtītājam saskaņā ar Vienošanās un iepirkuma 

līguma noteikumiem; 

5.1.2. Ja Piegādātājs objektīvu apsvērumu dēļ nevar piegādāt Preci, Piegādātājs par to informē 

Pasūtītāju Vienošanās 4.4.-4.5.punktā noteiktajā kārtībā; Piegādātājs atbild par Preču 

atbilstību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām; 

5.1.3. Piegādātājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 4.punktā noteikto iepirkumu 

līgumu izpildes kārtību. 

5.2. Pasūtītāja saistības: 
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5.2.1. Pasūtītājs primāri pasūta Preces no Piegādātāja, kurš Vienošanās 1.pielikumā, attiecīgajā 

Konkursa daļā ir norādīts kā Piegādātājs Nr.1; 

5.2.2. Ja Piegādātājs Nr.1 nevar piegādāt Preci, tad Pasūtītājs Preci pasūta no nākamā lētākā 

Piegādātāja; 

5.2.3. Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 4.punktā noteikto piegādes līgumu 

izpildes kārtību. 

 

6. VIENOŠANĀS NOTEIKUMU GROZĪŠANA UN VIENOŠANĀS IZBEIGŠANA 

6.1. Vienošanos var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1pantā noteikto. 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās (vai kādu no tās daļām), par to 

rakstveidā brīdinot Piegādātājus vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Piegādātājs 

atsakās slēgt Piegādes līgumu. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās (vai kādas no tās daļām), par to 

rakstveidā brīdinot Piegādātājus vismaz vienu mēnesi iepriekš, ja: 

6.3.1. Pasūtītājam ir zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta vai kādu no tās daļām; 

6.3.2. Piegādātājs apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas konkurences 

principus vai ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības; 

6.3.3. Piegādātājs Vienošanās darbības laikā nespēj nodrošināt atbilstošu piegādes līguma izpildi. 

6.4. Puses var izbeigt Vienošanos pirms tās darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā 

par to vienojoties. 

 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šīs Vienošanās, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek risināts Līdzēju savstarpējās sarunās. 

7.2. No Vienošanās izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

7.3. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek 

risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 
 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Vienošanās paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc šīs 

Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne 

paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Līdzēju 

kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas 

stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju 

iespējamās kontroles robežās u.c.). 

8.2. Līdzējam, kurš nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrs 

Līdzējs un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas 

iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

8.3. Ja minēto apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt Vienošanos ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram 

Līdzējam ir tiesības izbeigt šīs Vienošanās darbību, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju 

vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā šī Līguma Līdzējs nevar prasīt 

atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šā Līguma izbeigšanas rezultātā. 
 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Vienošanās ir saistoša Pusēm un to saistību un tiesību pārņēmējiem. 
9.2. Kādam no šīs Vienošanās  noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 

šis Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Līdzēju pienākums ir piemērot 

šo Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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9.3. Ja kāds no Vienošanās vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un 

to vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja 

spēku zaudējušais akts, tad piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

9.4. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Vienošanās minētie 

Līdzēju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par 

to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir 

pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēju. 

9.5. Piegādātājam nav tiesību nodot saistības un/ vai tiesības par šo Vienošanos trešajām 

personām, bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas. 

9.6. Pasūtītāja vadītāja maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai. 

Gadījumā, ja notiek Pasūtītāja reorganizācija, Vienošanās paliek spēkā un tā nosacījumi ir 

saistoši tā tiesību un saistību pārņēmējam. Pasūtītājs par šādu apstākļu iestāšanos 5 (piecas) 

dienas iepriekš rakstiski brīdina Piegādātāju. 

9.7. Vienošanās sagatavota uz 8 (astoņām) lapām ar pielikumu, 5 (piecos) eksemplāros latviešu 

valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem 4 (četri) eksemplāri – Piegādātājiem, 

bet 1 (viens) eksemplārs – Pasūtītajam. 

9.8. Vienošanai tā noslēgšanas brīdī tiek pievienots šāds pielikums, kas ir neatņemama tā 

sastāvdaļa: 

9.8.1. 1.pielikums – piegādātāju saraksts uz 4 (četrām) lapām. 
 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā 

universitātes slimnīca” SIA “Magnum Medical” 

reģ. Nr. 40003457109 
Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-

1002 

reģ. Nr. 40003060393 

Juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-

1021 

Banka: AS “Swedbank” 

Bankas kods: HABALV22 

Konta nr. LV74HABA0551027673367 

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

Bankas kods: NDEALV2X 
Konta nr. LV21NDEA0000082806552 

 

________________________/I.Kreicberga/ 
 

__________________/L.Brauna – Mykkänen/ 
 

SIA “Argos” RKF 

reģ. Nr. 40103049068 
Juridiskā adrese: Vienības Gatve 192 k.3 -101, 

LV-1058 

AS” Recipe Plus” 

reģ. Nr. 40003234547 

Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, 

LV-1004 

Banka: AS “SEB banka” 

Bankas kods: UNLALV2X 

Konta nr. LV88UNLA0003027467094 

Banka: AS „SEB banka” 

Bankas kods: UNLALV2X 
Konta nr. LV93UNLA0050015899708 

 

________________________/A.Sļozs/ 
 

__________________________/A.Udačins/ 
 

SIA “Farma Balt Aptieka”  

reģ. Nr. 50003933681 
Juridiskā adrese: Augusta Deglava iela 2-1, 

Rīga, LV-1009 

 

Banka: AS “DnB banka” 

Bankas kods: RIKOLV2X 

Konta nr. LV93RIKO0002013082111 

 

________________________/G.Putniņa/ 
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1.pielikums 

2017.gada ___._______________ 

Vispārīgai vienošanās nr. _________________ 

 

Daļas 

Nr. 

Substances vai ekstemporālā  

pagatavojuma nosaukums 

Agregātstāvokļa 

forma 

Stiprums / 

koncentrācija 

Mērvienība 

(viena vienība) 

Piegādātājs Nr.1 
(nosaukums, 

preces cena par 

vienu vienību 

EUR bez PVN) 

Piegādātājs Nr.2 
(nosaukums, 

preces cena par 

vienu vienību 

EUR bez PVN) 

Piegādātājs Nr.3 
(nosaukums, 

preces cena par 

vienu vienību 

EUR bez PVN) 

1 Acidum aceticum  šķidrums 100% grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
 --- 

2 Acidum boricum  pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
AS "Recipe Plus"  

3 Acidum hydrochloricum dilutum  šķīdums 8.30% grams 
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  ---  

4 Acidum salicylicum pulveris   grams SIA "Argos" RKF  AS "Recipe Plus"  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

5 Acidum nicotinicum pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

6 Anaesthesinum pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

7 Analginum pulveris   grams SIA "Argos" RKF 
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

8 Amylum solani pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

9 Bolus alba pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

10 Calcii carbonas pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Magnum 

Medical"  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

11 Calcii chloridum *6 H2O pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

12 Chlorhexidini gluconas 20% šķīdums 20% šķīdums grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

13 Collargolum pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

15 Dermatolum pulveris   grams SIA "Argos" RKF  AS "Recipe Plus"  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

16 Dietilēteris  šķidrums   mililitrs SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  
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17 Formaldehydum šķīdums 37% šķīdums kilograms SIA "Argos" RKF  
SIA "Magnum 

Medical"  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

18 Glucosum  pulveris   kilograms SIA "Argos" RKF  
SIA "Magnum 

Medical"  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

19 Glycerinum šķidrums   kilograms SIA "Argos" RKF  
SIA "Magnum 

Medical"  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

20 Iodoformium pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

21 Kalii bromidum pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

22 Kalii iodidum pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

23 Kalii permanganas  pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

24 Lanolinum ziežveida masa   kilograms SIA "Argos" RKF  
SIA "Magnum 

Medical"  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

25 Magnesii sulfas pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

26 Natrii bromidum pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

27 Natrii chloridum pulveris   kilograms SIA "Argos" RKF  
SIA "Magnum 

Medical"  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

28 Natrii hydrocarbonas pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

30 Natrii thiosulfas pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

31 Norsulfasolum pulveris   grams 
SIA "Magnum 

Medical"  
SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

32 Novocainum pulveris   grams 
SIA "Magnum 

Medical"  
SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

33 Oleum Helianthi šķidrums   kilograms SIA "Argos" RKF  
SIA "Magnum 

Medical"  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

34 Oleum Olivarum šķidrums   kilograms SIA "Argos" RKF  
SIA "Magnum 

Medical"  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

35 Oleum Ricini šķidrums   kilograms SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

36 Oleum Vaselini šķidrums   kilograms 
SIA "Magnum 

Medical"  
SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

37 Paraffinum amorfa viela   kilograms SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  
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38 Perhydrolum šķīdums 35% šķīdums kilograms SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

39 Streptocidum pulveris   kilograms 
SIA "Magnum 

Medical"  
SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

40 Sulfur pulveris   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

41 Talcum pulveris   kilograms 
SIA "Magnum 

Medical"  
SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

42 Vaselinum ziežveida masa   kilograms SIA "Argos" RKF  
SIA "Magnum 

Medical"  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

43 Xeroformium pulveris   kilograms SIA "Argos" RKF  
SIA "Magnum 

Medical"  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  

44 Sol. Methylvioleti (Pyoctaninum) 
ekstemporālais 

pagatavojums 
1% 10ml pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

45 Sol. Methylvioleti (Pyoctaninum) 
ekstemporālais 

pagatavojums 
1% 50ml  pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

46 Sol. Methylvioleti (Pyoctaninum) 
ekstemporālais 

pagatavojums 
1% 100ml  pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

47 Sol. Methylvioleti (Pyoctaninum) 
ekstemporālais 

pagatavojums 
 2% 10ml pudele 

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
SIA "Argos" RKF  ---  

48 Sol. Methylvioleti (Pyoctaninum) 
ekstemporālais 

pagatavojums 
2% 30ml  pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

49 Sol. Methylvioleti (Pyoctaninum) 
ekstemporālais 

pagatavojums 
2% 50ml  pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

50 Sol. Dicaini 2% cum viridis nitentis 
ekstemporālais 

pagatavojums 
2% (iekrāsots) pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

51 Sol. Dicaini 5% cum viridis nitentis 
ekstemporālais 

pagatavojums 
5% (iekrāsots) pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

52 
Sol.Dicaini 2% cum Adrenalini 

hydrochloridi 0.1% 

ekstemporālais 

pagatavojums 

2% / 0.1%, 

10ml 
pudele 

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  ---  

53 Argenti nitras pulveris   grams SIA "Argos" RKF  ---  ---  

54 Sol. Argenti nitratis  
ekstemporālais 

pagatavojums 
0.5% 10ml pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

55 Sol. Argenti nitratis  
ekstemporālais 

pagatavojums 
1% 10ml pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

56 Sol. Argenti nitratis  
ekstemporālais 

pagatavojums 
2% 10ml pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

57 Sol. Argenti nitratis  
ekstemporālais 

pagatavojums 
5% 10ml pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  
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58 Sol. Argenti nitratis  
ekstemporālais 

pagatavojums 
10% 10ml pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

59 Sol. Argenti nitratis  
ekstemporālais 

pagatavojums 
20% 10ml pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

60 Sol. Argenti nitratis  
ekstemporālais 

pagatavojums 
25% 10ml pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

61 Sol. Argenti nitratis  
ekstemporālais 

pagatavojums 
30% 10ml pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

62 Sol. Argenti nitratis  
ekstemporālais 

pagatavojums 
 40% 10ml pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

63 Natrii hydroxydum šķīdums 10% 50ml pudele 
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  ---  

64 Sol. Castellani  
ekstemporālais 

pagatavojums 
50ml pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

65 Sol. Castellani (bez fuksīna) 
ekstemporālais 

pagatavojums 
50ml pudele SIA "Argos" RKF  

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

66 Sol. Castellani (bez fuksīna) 
ekstemporālais 

pagatavojums 
100ml pudele 

SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
SIA "Argos" RKF  ---  

67 Spiritus aethylicus šķidrums 96% kilograms AS "Recipe Plus"  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

68 Ozokeritum amorfa viela   grams SIA "Argos" RKF  ---  ---  

69 Butyrum Cacao ziežveida masa   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

70 Cera flava amorfa viela   grams SIA "Argos" RKF  
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
---  

71 Cera alba amorfa viela   grams SIA "Argos" RKF  ---  ---  

75 Cetaceum amorfa viela   grams 
SIA "Farma Balt 

Aptieka"  
SIA "Argos" RKF  ---  
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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. _____________________ 

Substanču, enterālās un perenterālās barošanas līdzekļu iegāde 

2.iepirkuma priekšmeta daļa – Enterālās barošanas līdzekļi 

 

Rīgā, 

 

2017.gada __.____________ 

   

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru, saskaņā ar 

statūtiem un 01.03.2017. valdes lēmumu Nr.21 (protokols Nr.9p.1) “Par pilnvarojuma 

(paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, (turpmāk - Pasūtītājs) 

no vienas puses, un 

Vispārīgās vienošanās piegādātāji:  

AS “Recipe Plus”, reģ. Nr.40003234547, kuru, saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis 

Aleksejs Udačins (turpmāk – Piegādātājs);  

SIA “Oriola Rīga”, reģ. Nr.50003199991, kuru, saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis  

Ronalds Šlosbergs un saskaņā ar prokūru prokūriste Aļona Zotova (turpmāk – Piegādātājs), 

no otras puses katrs atsevišķi saukts Līdzējs, bet visi kopā – Līdzēji, pamatojoties uz atklāta 

konkursa „Substanču, enterālās un perenterālās barošanas līdzekļu iegāde” (ID Nr. PSKUS 

2017/50), rezultātiem 2.iepirkuma priekšmeta daļā un, saskaņā ar Piegādātāju iepirkumā iesniegto 

piedāvājumu, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):  

 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. Ar Vienošanās parakstīšanu Piegādātājiem (Piegādātājs Nr.1 un Piegādātājs Nr.2, atbilstoši 

Vienošanās 1.pielikumam), kuri piedāvājuši viszemāko cenu attiecīgajai Konkursa daļai, tiek 

piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju par enterālās barošanas līdzekļu 

piegādi (turpmāk– Prece), saskaņā ar Piegādātāja attiecīgajā Konkursa daļā piedāvāto vienas 

vienības cenu. 

1.2. Gadījumā, ja Piegādātājs Nr.1, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums, nespēj vai atsakās piegādāt 

kādu Preci, Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Preces no nākamā Piegādātāja (Piegādātājs Nr.2 

atbilstoši 1.pielikumam), kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu. 

 

2. VIENOŠANĀS SUMMA UN PREČU CENAS 

2.1. Vienošanās kopējā summa 59 900,00 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 

00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un 

maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa likmi Preču 

piegādes brīdī. 

2.2. Vienošanās kopējā summa ietver Preču piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes 

vietai (t.sk. transporta izmaksas), iepakojuma izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN) un 

nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi. 

2.3. Vienošanās 1.pielikumā norādītās cenas ir maksimāli pieļaujamās cenas, par kurām 

Piegādātājs apņemas piegādāt Preci visā Vienošanās darbības laikā. 

2.4. Pasūtītājs līguma izpildes laikā iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības 

nodrošināšanai, Pasūtītājam nav pienākums iepirkt precīzi Līguma 1.pielikumā norādīto 

katras preču vienības apjomu, taču nepieciešamības gadījumā Piegādātājam līdz Līguma 

darbības beigām jāpiegādā Preces par šī konkursa rezultātā noteiktajām līgumcenām. 

 

3. VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Vienošanās stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Vienošanās 

noteikto Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Vienošanās darbības termiņš ir no Vienošanās spēkā stāšanās dienas līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

3.2.1. līdz Vienošanās 2.1.punktā noteiktās summas izlietojumam; 

3.2.2. 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas. 

3.3. Vienošanās var tikt izbeigta pirms termiņa: 

3.3.1. Līdzējiem rakstiski vienojoties; 
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3.3.2. Pēc viena Līdzēja iniciatīvas, iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Līdzēju ne vēlāk kā 

60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 

3.4. Līdzējam ir tiesības nekavējoties izbeigt Vienošanos, ja: 

3.4.1. Notikusi Līdzēja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 

3.4.2. Pret Līdzēju uzsākta maksātnespējas procedūra. 

3.5. Izbeidzot Vienošanos, vienlaicīgi tiek izbeigti uz Vienošanās pamata noslēgtie piegādes 

līgumi. 

 

4. PIEGĀDES LĪGUMU NOSLĒGŠANAS UN IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Piegādes līgumu Pasūtītājs slēdz ar Piegādātājiem, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu un tajā 

norādītājām cenām. 

4.2. Slēdzot Piegādes līgumu, Piegādātājs vienojas ar Pasūtītāju par Preču piegādēm, nosakot 

veidu, kādā Pasūtītājs pasūtīs Preces un termiņu – 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā 

pasūtījuma veikšanas dienas. 

4.3. Preces piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja katrreizēju Preces pasūtījumu (turpmāk – 

Pasūtījums), kurā Pasūtītājs norāda nepieciešamās Preces veidu, daudzumu un citu 

nepieciešamo informāciju. Pasūtījumu Pasūtītājs veic telefoniski, pa faksu, vai e-pastā 

saskaņā ar Līgumā norādītajiem Piegādātāja kontaktiem. 

4.4. Piegādātājs saņemot Pasūtījumu, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja 

Pasūtījuma nosūtīšanas dienas saskaņo Preces piegādi vai atsaka piegādāt Preci, nosūtot 

Pasūtītājam pa e-pastu rakstisku paziņojumu. Gadījumā, ja Piegādātājs noteiktajā termiņā 

atsaka pasūtījumu vai nesniedz informāciju vispār par pasūtījuma apstiprināšanu vai 

atteikšanu, Pasūtītājām ir tiesības pasūtīt Preces no Piegādātāja Nr.2, ņemot vērā Vienošanās 

1.pielikumā noteikto Preces cenu. 

4.5. Gadījumā, ja Piegādātājam ir savlaicīgi pieejama informācija par konkrētām Precēm, kuras 

nebūs iespējams piegādāt, Piegādātājam ir pienākums sniegt šādu informāciju Pasūtītājam, 

norādot Preces, kuras nav iespējams piegādāt un laika posmu kurā piegāde nav iespējama. 

4.6. Ja Piegādātājs Pasūtītājam līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nepiegādā Preci, Pasūtītājam 

ir tiesības pasūtīt Preces no Piegādātāja Nr.2. 

4.7. Gadījumā, ja lietojot Preci, Pasūtītājs konstatē, ka tās kvalitāte ir neatbilstoša, līdz ar to Prece 

nav piemērota Pasūtītāja darba specifikai, Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Preces no Piegādātāja 

Nr.2. 

4.8. Ja Piegādātājs nav ievērojis Vienošanās 4.4.-4.7. punktos noteikto, tam nav tiesības celt 

pretenzijas pret Pasūtītāju par nākamā Piegādātāja izvēli. 

 

5. PUŠU SAISTĪBAS 

5.1. Piegādātāja saistības: 

5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preču piegādi Pasūtītājam saskaņā ar Vienošanās un iepirkuma 

līguma noteikumiem; 

5.1.2. Ja Piegādātājs objektīvu apsvērumu dēļ nevar piegādāt Preci, Piegādātājs par to informē 

Pasūtītāju Vienošanās 4.4.-4.5.punktā noteiktajā kārtībā; Piegādātājs atbild par Preču 

atbilstību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām; 

5.1.3. Piegādātājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 4.punktā noteikto iepirkumu 

līgumu izpildes kārtību. 

5.2. Pasūtītāja saistības: 

5.2.1. Pasūtītājs primāri pasūta Preces no Piegādātāja, kurš Vienošanās 1.pielikumā, attiecīgajā 

Konkursa daļā ir norādīts kā Piegādātājs Nr.1; 

5.2.2. Ja Piegādātājs Nr.1 nevar piegādāt Preci, tad Pasūtītājs Preci pasūta no nākamā lētākā 

Piegādātāja; 

5.2.3. Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 4.punktā noteikto piegādes līgumu 

izpildes kārtību. 
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6. VIENOŠANĀS NOTEIKUMU GROZĪŠANA UN VIENOŠANĀS IZBEIGŠANA 

6.1. Vienošanos var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto. 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās (vai kādu no tās daļām), par to 

rakstveidā brīdinot Piegādātājus vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Piegādātājs 

atsakās slēgt Piegādes līgumu. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās (vai kādas no tās daļām), par to 

rakstveidā brīdinot Piegādātājus vismaz vienu mēnesi iepriekš, ja: 

6.3.1. Pasūtītājam ir zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta vai kādu no tās daļām; 

6.3.2. Piegādātājs apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas konkurences 

principus vai ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības; 

6.3.3. Piegādātājs Vienošanās darbības laikā nespēj nodrošināt atbilstošu piegādes līguma izpildi. 

6.4. Puses var izbeigt Vienošanos pirms tās darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji 

rakstveidā par to vienojoties. 

 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šīs Vienošanās, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek risināts Līdzēju savstarpējās sarunās. 

7.2. No Vienošanās izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

7.3. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek 

risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Vienošanās paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc 

šīs Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne 

paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Līdzēju 

kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas 

stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju 

iespējamās kontroles robežās u.c.). 

8.2. Līdzējam, kurš nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrs 

Līdzējs un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas 

iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

8.3. Ja minēto apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt Vienošanos ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram 

Līdzējam ir tiesības izbeigt šīs Vienošanās darbību, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju 

vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā šī Līguma Līdzējs nevar prasīt 

atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šā Līguma izbeigšanas rezultātā. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Vienošanās ir saistoša Pusēm un to saistību un tiesību pārņēmējiem. 
9.2. Kādam no šīs Vienošanās  noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 

šis Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Līdzēju pienākums ir 

piemērot šo Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.3. Ja kāds no Vienošanās vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un 

to vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja 

spēku zaudējušais akts, tad piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

9.4. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Vienošanās minētie 

Līdzēju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par 
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to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir 

pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēju. 

9.5. Piegādātājam nav tiesību nodot saistības un/ vai tiesības par šo Vienošanos trešajām 

personām, bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas. 

9.6. Pasūtītāja vadītāja maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai. 

Gadījumā, ja notiek Pasūtītāja reorganizācija, Vienošanās paliek spēkā un tā nosacījumi ir 

saistoši tā tiesību un saistību pārņēmējam. Pasūtītājs par šādu apstākļu iestāšanos 5 (piecas) 

dienas iepriekš rakstiski brīdina Piegādātāju. 

9.7. Vienošanās sagatavota uz 10 (desmit) lapām ar pielikumiem, 3 (trīs) eksemplāros latviešu 

valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem 2 (divi) eksemplāri – Piegādātājiem, 

bet 1 (viens) eksemplārs – Pasūtītajam. 

9.8. Vienošanai tā noslēgšanas brīdī tiek pievienots šāds pielikums, kas ir neatņemama tā 

sastāvdaļa: 

9.8.1. 1.pielikums – piegādātāju saraksts uz 6 (sešām) lapām. 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā 

universitātes slimnīca” 
AS “Recipe Plus” 

reģ. Nr. 40003457109 
Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-

1002 

reģ. Nr. 40003234547 

Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-

1004 

Banka: AS “Swedbank” 

Bankas kods: HABALV22 

Konta nr. LV74HABA0551027673367 

Banka: AS „SEB banka” 

Bankas kods: UNLALV2X 
Konta nr. LV93UNLA0050015899708 

 

________________________/I.Kreicberga/ 
 

__________________________/A.Udačins/ 
 

 

 

 

VSIA „ORIOLA RĪGA”  

reģ. Nr. 50003199991 
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120M, Rīga, 

LV-1021 

 

Banka: AS “Danske Bank” filiāle Latvijā  

Bankas kods: MARALV22 

Konta nr. LV83MARA2041000033485 

 

________________________/R.Šlosbergs/ 

 

________________________/A.Zotova/ 
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1.pielikums 

2017.gada ___._______________ 

Vispārīgai vienošanās Nr. _________________ 

 

Daļas 

Nr. 
Preces nosaukums Preces forma 

Iepakojuma 

lielums 

Mērvienība (viena 

vienība) 

Piegādātājs Nr.1 
(nosaukums, 

preces cena par 

vienu vienību 

EUR bez PVN) 

Piegādātājs Nr.2 
(nosaukums, 

preces cena par 

vienu vienību 

EUR bez PVN) 

Piegādātājs Nr.3 
(nosaukums, 

preces cena par 

vienu vienību 

EUR bez PVN) 

1 

Enterālās barošanas līdzekļi: Standart 

tipa.   Pilnvērtīga, sabalansēta, šķidra 

diētiska pārtika bez šķiedrvielām, laktozes 

un glutēna pacientiem ar normālu 

vielmaiņu. Energētiskā vērtība 1 kcal/1ml.  

Iepakojums mīksts laminēts.                                                          

Dzerams un 

zondē lietojams  
1000 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  AS "Recipe Plus"  --- 

2 

Enterālās barošanas līdzekļi: Standart 

tipa.   Pilnvērtīga, sabalansēta ,šķidra 

diētiska pārtika bez šķiedrvielām, laktozes 

un glutēna, pacientiem ar normālu 

vielmaiņu. Energētiskā vērtība 1 kcal/1 ml.  

Iepakojums mīksts laminēts.  

Dzerams un 

zondē lietojams  
500 ml iepakojums AS "Recipe Plus"  SIA "Oriola Rīga"  --- 

3 

Enterālās barošanas līdzekļi: Standart 

Fiber tipa.  Pilnvērtīga, sabalansēta, 

šķiedrvielu saturoša šķidra diētiska pārtika.  

Enerģētiskā vērtība 1 kcal/1 ml. 

Iepakojums mīksts laminēts. 

Dzerams un 

zondē lietojams  
1000 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  AS "Recipe Plus"  --- 

4 

Enterālās barošanas līdzekļi: Standart 

Fiber tipa. Pilnvērtīga, sabalansēta, 

šķiedrvielu saturoša šķidra diētiska pārtika. 

Enerģētiskā vērtība 1kcal/1ml. Iepakojums 

mīksts laminēts.  

Dzerams un 

zondē lietojams  
500 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"   --- --- 

5 

Enterālās barošanas līdzekļi: Energy tipa.   

Pilnvērtīga, sabalansēta, šķidra diētiska 

pārtika bez šķiedrvielām ar palielinātu 

enerģētisko vērtību. Energētiskā vērtība 

1,5kcal/1ml.   Iepakojums mīksts laminēts. 

Dzerams un 

zondē lietojams  
1000 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  AS "Recipe Plus"  --- 

6 
Enterālās barošanas līdzekļi: Energy tipa. 

Pilnvērtīga, sabalansēta, šķidra diētiska 

Dzerams un 

zondē lietojams  
500 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"   --- --- 
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pārtika bez šķiedrvielām ar palielinātu 

enerģētisko vērtību. Energētiskā vērtība 

1,5kcal/1ml, olbaltumvielas 37,5g, tauki 

25g, ogļhidrāti 94g / 500ml,  EPA + DHA: 

0.21g/100ml, 51 % no MCT (2.6g/100 ml.  

Iepakojums mīksts laminēts.  

7 

Enterālās barošanas produkts ar 

paaugstinātu kalorāžu un šķiedrvielām - 

ar uzturvielām pilnīgi nokomplektēta, 

šķiedrvielas saturoša, lietošanai gatava 

diētiskā pārtika pacientiem, kuri nevar 

uzņemt pilnvērtīgu uzturu.  Enerģētiskā 

vērtība 1,5 kcal/1 ml. Uzturvielu attiecība  

(% no enerģētiskās vērtības) - 

olbaltumvielas 16%, tauki 34%, ogļhidrāti 

48%, šķiedrvielas 2%. Sastāvā 4 dažādas 

izcelsmes (sūkalu, kazeīna, zirņu un sojas) 

olbaltumvielu maisījums, 6 dažādas 

šķiedrvielas, karotinoīdi 0,3mg/100ml,  

DHS 13,7mg/100ml, EPS 20mg/100ml. 

Iepakojums - pudele vai mīksts, laminēts 

iepakojums. 

Caur zondi 

ievadāms 

enterālās 

barošanas 

produkts 

500 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"   --- --- 

8 

Enterālās barošanas produkts ar 

paaugstinātu kalorāžu un šķiedrvielām - 

ar uzturvielām pilnīgi nokomplektēta, 

šķiedrvielas saturoša, lietošanai gatava 

diētiskā pārtika pacientiem, kuri nevar 

uzņemt pilnvērtīgu uzturu.  Enerģētiskā 

vērtība 1,5 kcal/1 ml. Uzturvielu attiecība  

(% no enerģētiskās vērtības) - 

olbaltumvielas 16%, tauki 34%, ogļhidrāti 

48%, šķiedrvielas 2%. Sastāvā 4 dažādas 

izcelsmes (sūkalu, kazeīna, zirņu un sojas) 

olbaltumvielu maisījums, 6 dažādas 

šķiedrvielas, karotinoīdi 0,3mg/100ml,  

DHS 13,7mg/100ml, EPS 20mg/100ml. 

Iepakojums - pudele vai mīksts, laminēts 

iepakojums. 

Caur zondi 

ievadāms 

enterālās 

barošanas 

produkts 

1000 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 
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10 

Enterālās barošanas līdzekļi: Energy 

Fiber tipa. Pilnvērtīga, sabalansēta,šķidra 

diētiska pārtika ar šķiedrvielām ar 

palielinātu enerģētisko vērtību. 

Energētiskā vērtība 1,5kcal/1 ml. 

Olbaltumvielas 37,5g, tauki 25g, ogļhidrāti 

94g, šķiedrvielas 10g/500ml,  (EPA + 

DHA: 0.21g/100 ml), 50% no MCT (2.6 g 

/ 100 ml).  Iepakojums mīksts laminēts.  

Dzerams un 

zondē lietojams  
500 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

11 

Enterālās barošanas līdzekļi: Diabet tipa.                        

Pilnvērtīga, sabalansēta, šķidra diētiska 

pārtika. Piemērots cilvēkiem ar cukura 

diabētu un/vai  hiperglikēmiju, nesatur 

laktozi un glutēnu. Enerģētiskā vērtība 1 

kcal/1 ml                                                                                                                                                                                                                                                                   

Iepakojums mīksts laminēts. 

Dzerams un 

zondē lietojams  
1000 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

12 

Enterālās barošanas līdzekļi: Diabet tipa.                        

Pilnvērtīga, sabalansēta, šķidra diētiska 

pārtika. Piemērots cilvēkiem ar cukura 

diabētu un/vai  hiperglikēmiju, nesatur 

laktozi un glutēnu. Enerģētiskā vērtība 1 

kcal/1 ml                                                                                                                                                                                                                                                                   

Iepakojums mīksts laminēts.  

Dzerams un 

zondē lietojams  
500 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

13 

Enterālās barošanas līdzekļi: Peptisorb vai 

tā analogi  Pilnvērtīga,sabalansēta,šķidra 

diētiska pārtika. Pacientiem ar germošanas 

un/vai olbaltumvielu ,taukvielu,disaharīdu 

rezorbcijas traucējumiem.  Enerģētiskā 

vērtība 1 kcal/1 ml Iepakojums mīksts 

laminēts. 

Dzerams un 

zondē lietojams  
1000 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

14 

Enterālās barošanas līdzekļi: Peptisorb vai 

tā analogi Pilnvērtīga, sabalansēta, šķidra 

diētiska pārtika. Pacientiem ar germošanas 

un/vai olbaltumvielu, taukvielu, disaharīdu 

rezorbcijas traucējumiem. Enerģētiskā 

vērtība 1 kcal/1 ml.  

Dzerams un 

zondē lietojams  
500 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

15 
Enterālās barošanas līdzeklis: pacientiem 

ar traucētu gremošanu un uzsūkšanos - 

Dzerams un caur 

zondi ievadāms 
500 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 
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pilnvērtīga, sabalansēta, šķidra diētiska 

pārtika. Pacientiem ar gremošanas un/vai 

olbaltumvielu, taukvielu, disaharīdu 

rezorbcijas traucējumiem. Enerģētiskā 

vērtība 1kcal/1ml. Uzturvielu attiecības: 

olbaltumvielas 14%,  tauki 12%, ogļhidrāti 

74% un 44% VĶT. Iepakojums - pudele 

vai mīksts, laminēts iepakojums. 

enterālās 

barošanas 

līdzeklis 

22 

Enterālās barošanas līdzekļi:  Diētiska 

pārtika pulvera veidā ar augstu proteīna 

saturu (lielu olbaltumvielu, kalcija un 

mazu tauku saturu), bez glutēna. 

Iepakojums: skārda  ar dozējamu karotīti. 

Uzturam 

pievienojams 

pārtikas pulveris 

225 g iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

23 

Enterālās barošanas līdzekļi:  šķidra 

diētiska ar augstu proteīna saturu 

intensīvās terapijas pacientiem.Enerģetiskā 

vērtība - 1.28kcal/ml. Uzturvielu 

attiecības: olbaltumvielas 24%, tauli 26%, 

ogļhidrāti 48%, škiedrvielas 2%, 

karotinoīdi 0.25mg/100ml. Iepakojums: 

mīksts laminēts. 

Caur zondi 

ievadāms 

enterālās 

barošanas 

produkts 

500 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

24 

Enterālās barošanas līdzekļi: šķidra 

diētiska pārtika  brūču dzīšanas un 

izgulējumu ārstēšanas procesā ar 

olbaltumvielām, arginīnu, augstu 

antioksidantu daudzumu, šķiedrvielām. 

Enerģētiskā vērtība 1kcal/1ml. Iepakojums 

mīksts laminēts. 

Dzerams un 

zondē lietojams  
1000 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

25 

Diētiska pārtika: patstāvīgi lietojama, 

šķidra. Pielietojama brūču dzīšanas un 

izgulējumu ārstēšanas procesā. Sastāva 

ir palielināts enerģijas un olbaltumvielu 

daudzums, arginīns un antioksidant. 

Enerģētiskā vērtība 1,25kcal/1ml.                                                                

Iepakojums: plastikāta  200ml ar salmiņu 

dzeršanai. 

dzerams enterālas 

barošanas 

līdzeklis  

200 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

26 
Enterālās barošanas līdzekļi: 

Pilnvērtīga,sabalansēta,šķidra diētiska 

Pulveris dzerama 

un zondē 
430 g iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 
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pārtika bez šķiedrvielām, laktozes un 

glutēna pacientiem ar normālu vielmaiņu.   

Enerģētiskāvērtība 1kcal/1ml. Iepakojums: 

skārda  ar dozējamu karotīti.                                                          

lietojama 

enterālās 

barošanas līdzekļa 

pagatavošanai  

27 

Enterālās barošanas produkts, diētiska 

pārtika lietošanai disfāgijas gadījumā.  

Pārtikas un šķidrumu biezinātājs ar 

pretamilāzes iedarbību, nesatur lipekli un 

laktozi.  Iepakojums: skārda  ar dozējamu 

karotīti. 

Pulveris ēdiena un 

dzēriena 

iebiezināšanai 

300 g iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

28 

Diētiskā pārtika, patstāvīgi lietojama, 

šķidra, pacientu pilnvērtīga uztura 

nodrošināšanai,  ar palielinātu 

olbaltumvielu (9,6g/100ml) un enerģijas 

daudzumu, bez šķiedrvielām.  

Enerģētiskā vērtība - 2,4 kcal/ml.  

Dzerams enterālās 

barošanas 

produkts 

125 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

29 

Diētiskā pārtika, patstāvīgi lietojama, 

šķidra, pacientu pilnvērtīga uztura 

nodrošināšanai,  ar palielinātu 

olbaltumvielu (9,6g/100ml) un enerģijas 

daudzumu, ar šķiedrvielām (ne mazāk kā 

3,6g/100ml) 

Enerģētiskā vērtība - 2,4 kcal/ml.  

Dzerams enterālās 

barošanas 

produkts 

125 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

30 

Diētiskā pārtika, patstāvīgi lietojama, 

šķidra, pacientu pilnvērtīga uztura 

nodrošināšanai ar palielinātu 

olbaltumvielu (ne mazāk kā 14g/100ml) un 

enerģijas daudzumu, bez šķiedrvielām. 

Enerģētiskā vērtība - 2,4kcal/ml.  

Dzerams enterālās 

barošanas 

produkts 

125 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

31 

Diētiskā pārtika, patstāvīgi lietojama, 

šķidra, hiperglikēmijas un/vai cukura 

diabēta pacientu uzturam, ar zemu 

glikēmisko indeksu, satur sūkalu un sojas 

olbaltumvielas (bez kazeīna). Enerģētiskā 

vērtība - 1,04 kcal/ml.  

Dzerams enterālās 

barošanas 

produkts 

200 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

32 

Diētiskā pārtika, patstāvīgi lietojama, 

šķidra, bez šķiedrvielām, pacientiem ar 

nieru mazspēju.   

Dzerams enterālās 

barošanas 

produkts 

125 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 
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Zems olbaltumu (ne lielāks par 4g/100ml) 

un minerālvielu līmenis. Enerģētiskā 

vērtība - 2 kcal/ml.  

33 

Diētiskā pārtika, patstāvīgi lietojama, 

šķidra, bez šķiedrvielām, pacientiem ar 

nieru mazspēju.   

Olbaltumvielu līmenis ne mazāks par 7,3 

g/100ml un zems minerālvielu līmenis. 

Enerģētiskā vērtība - 2 kcal/ml.  

Dzerams enterālās 

barošanas 

produkts 

125 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

34 

Diētiskā pārtika, patstāvīgi lietojama, 

šķidra, pacientiem, kuriem nepieciešams 

saņemt papildu kalorijas no taukvielām, 

augsts taukvielu un zems minerālvielu 

saturs. Enerģētiskā vērtība - ne mazāk kā 

4,5 kcal/ml.  

Dzerams enterālās 

barošanas 

produkts 

200 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

35 

Diētiskā pārtika, patstāvīgi lietojama, 

šķidra, ķirurģiska profila pacientu 

pirmsoperācijas uzturam, izgatavots uz 

maltodekstrīnu bāzes, bez taukiem, 

olbaltumvielām un šķiedrvielām. 

Enerģētiskā vērtība - 0,5kcal/ml.  

Dzerams enterālās 

barošanas 

produkts 

200 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

38 

Enterālās barošanas līdzekļis: šķidra 

diētiska pārtika. Enerģētiskā vērtība 1.25 

kcal/ml, bez šķiedrvielām, bez garšas, 

osmolaritāte ap 290mosm/l. Sastāvā: L-

arginīns ne mazāk ka 323mg/ml. 

Iepakojums mīksts laminēts. 

Dzerams un 

zondē lietojams 
1000 ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

40 

Enterālās barošanas produkts dzerams vai 

ievadāms caur zondi  pacientiem ar diabētu 

vai hiperglikēmiju - ar uzturvielām pilnīgi 

nokomplektēta, šķiedrvielas saturoša, ar 

palielinātu olbaltumvielu daudzumu un 

palielinātu kalorāžu, lietošanai gatava 

diētiskā pārtika.  Enerģētiskā vērtība 1,5 

kcal/1 ml.  Satur ne mazāk kā 7,7 g /100ml 

olbaltumvielu. Sastāvā  dažādas izcelsmes 

(govs piena un sojas) olbaltumvielu 

maisījums, satur 6 dažādas šķiedrvielas, 

Dzerams un 

zondē lietojams 
1000ml iepakojums SIA "Oriola Rīga"  --- --- 
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karotinoīdi 0,30 mg/100 ml. Iepakojums - 

mīksts, laminēts. Ar vaniļas aromātu. 
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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. ___________________________ 

Substanču, enterālās un perenterālās barošanas līdzekļu iegāde 

3.iepirkuma priekšmeta daļa – Parenterālās barošanas līdzekļi 

 

Rīgā, 

 

2017.gada __.____________ 

   

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru, saskaņā ar 

statūtiem un 01.03.2017. valdes lēmumu Nr.21 (protokols Nr.9p.1) “Par pilnvarojuma 

(paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, (turpmāk - Pasūtītājs) 

no vienas puses, un 

AS “Recipe Plus”, reģ. Nr.40003234547, kuru, saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis 

Aleksejs Udačins (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, katrs atsevišķi saukts Līdzējs, bet abi 

kopā – Līdzēji,  

pamatojoties uz atklāta konkursa „Substanču, enterālās un perenterālās barošanas līdzekļu iegāde” 

(ID Nr. PSKUS 2017/50), rezultātiem 3.iepirkuma priekšmeta daļā un, saskaņā ar Piegādātāja 

iepirkumā iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):  

 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

Ar Vienošanās parakstīšanu Piegādātājam (Piegādātājs Nr.1, atbilstoši Vienošanās 1.pielikumam), 

kurš piedāvājis viszemāko cenu attiecīgajai Konkursa daļai, tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma 

līgumu ar Pasūtītāju par parenterālās barošanas līdzekļu piegādi (turpmāk– Prece), saskaņā ar 

Piegādātāja attiecīgajā Konkursa daļā piedāvāto vienas vienības cenu. 

 

2. VIENOŠANĀS SUMMA UN PREČU CENAS 

2.1. Vienošanās kopējā summa 15 365,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci 

euro un 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek 

aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo pievienotās vērtības 

nodokļa likmi Preču piegādes brīdī. 

2.2. Vienošanās kopējā summa ietver Preču piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes 

vietai (t.sk. transporta izmaksas), iepakojuma izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN) un 

nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi. 

2.3. Vienošanās 1.pielikumā norādītās cenas ir maksimāli pieļaujamās cenas, par kurām 

Piegādātājs apņemas piegādāt Preci visā Vienošanās darbības laikā. 

2.4. Pasūtītājs līguma izpildes laikā iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības 

nodrošināšanai, Pasūtītājam nav pienākums iepirkt precīzi Līguma 1.pielikumā norādīto 

katras preču vienības apjomu, taču nepieciešamības gadījumā Piegādātājam līdz Līguma 

darbības beigām jāpiegādā Preces par šī konkursa rezultātā noteiktajām līgumcenām. 

 

3. VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Vienošanās stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Vienošanās 

noteikto Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Vienošanās darbības termiņš ir no Vienošanās spēkā stāšanās dienas līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

3.2.1. līdz Vienošanās 2.1.punktā noteiktās summas izlietojumam; 

3.2.2. 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas. 

3.3. Vienošanās var tikt izbeigta pirms termiņa: 

3.3.1. Līdzējiem rakstiski vienojoties; 

3.3.2. Pēc viena Līdzēja iniciatīvas, iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Līdzēju ne vēlāk kā 

60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 

3.4. Līdzējam ir tiesības nekavējoties izbeigt Vienošanos, ja: 

3.4.1. Notikusi Līdzēja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 

3.4.2. Pret Līdzēju uzsākta maksātnespējas procedūra. 

3.5. Izbeidzot Vienošanos, vienlaicīgi tiek izbeigti uz Vienošanās pamata noslēgtie piegādes 

līgumi. 
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4. PIEGĀDES LĪGUMU NOSLĒGŠANAS UN IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Piegādes līgumu Pasūtītājs slēdz ar Piegādātāju, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu un tajā 

norādītājām cenām. 

4.2. Slēdzot Piegādes līgumu, Piegādātājs vienojas ar Pasūtītāju par Preču piegādēm, nosakot 

veidu, kādā Pasūtītājs pasūtīs Preces un termiņu – 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā 

pasūtījuma veikšanas dienas. 

4.3. Preces piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja katrreizēju Preces pasūtījumu (turpmāk – 

Pasūtījums), kurā Pasūtītājs norāda nepieciešamās Preces veidu, daudzumu un citu 

nepieciešamo informāciju. Pasūtījumu Pasūtītājs veic telefoniski, pa faksu, vai e-pastā 

saskaņā ar Līgumā norādītajiem Piegādātāja kontaktiem. 

4.4. Piegādātājs saņemot Pasūtījumu, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja 

Pasūtījuma nosūtīšanas dienas saskaņo Preces piegādi vai atsaka piegādāt Preci, nosūtot 

Pasūtītājam pa e-pastu rakstisku paziņojumu. 

4.5. Gadījumā, ja Piegādātājam ir savlaicīgi pieejama informācija par konkrētām Precēm, kuras 

nebūs iespējams piegādāt, Piegādātājam ir pienākums sniegt šādu informāciju Pasūtītājam, 

norādot Preces, kuras nav iespējams piegādāt un laika posmu kurā piegāde nav iespējama. 

4.6. Gadījumā, ja lietojot Preci, Pasūtītājs konstatē, ka tās kvalitāte ir neatbilstoša, līdz ar to Prece 

nav piemērota Pasūtītāja darba specifikai, Pasūtītājam ir tiesības nepasūtīt Preces no 

Piegādātāja Nr.1. 

4.7. Ja Piegādātājs nav ievērojis Vienošanās 4.4.-4.6. punktos noteikto, tam nav tiesības celt 

pretenzijas pret Pasūtītāju par nākamā Piegādātāja izvēli. 

 

5. PUŠU SAISTĪBAS 

5.1. Piegādātāja saistības: 

5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preču piegādi Pasūtītājam saskaņā ar Vienošanās un iepirkuma 

līguma noteikumiem; 

5.1.2. Ja Piegādātājs objektīvu apsvērumu dēļ nevar piegādāt Preci, Piegādātājs par to informē 

Pasūtītāju Vienošanās 4.4.-4.5.punktā noteiktajā kārtībā; Piegādātājs atbild par Preču 

atbilstību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām; 

5.1.3. Piegādātājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 4.punktā noteikto iepirkumu 

līgumu izpildes kārtību. 

5.2. Pasūtītāja saistības: 

5.2.1. Pasūtītājs primāri pasūta Preces no Piegādātāja, kurš Vienošanās 1.pielikumā, attiecīgajā 

Konkursa daļā ir norādīts kā Piegādātājs Nr.1; 

5.2.2. Ja Piegādātājs Nr.1 nevar piegādāt Preci, tad Pasūtītājs Preci pasūta no nākamā lētākā 

Piegādātāja; 

5.2.3. Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 4.punktā noteikto piegādes līgumu 

izpildes kārtību. 

 

6. VIENOŠANĀS NOTEIKUMU GROZĪŠANA UN VIENOŠANĀS IZBEIGŠANA 

6.1. Vienošanos var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto. 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās (vai kādu no tās daļām), par to 

rakstveidā brīdinot Piegādātāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Piegādātājs atsakās 

slēgt Piegādes līgumu. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās (vai kādas no tās daļām), par to 

rakstveidā brīdinot Piegādātājus vismaz vienu mēnesi iepriekš, ja: 

6.3.1. Pasūtītājam ir zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta vai kādu no tās daļām; 

6.3.2. Piegādātājs apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas konkurences 

principus vai ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības; 

6.3.3. Piegādātājs Vienošanās darbības laikā nespēj nodrošināt atbilstošu piegādes līguma izpildi. 
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6.4. Puses var izbeigt Vienošanos pirms tās darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji 

rakstveidā par to vienojoties. 

 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šīs Vienošanās, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek risināts Līdzēju savstarpējās sarunās. 

7.2. No Vienošanās izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

7.3. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek 

risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Vienošanās paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc 

šīs Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne 

paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Līdzēju 

kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas 

stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju 

iespējamās kontroles robežās u.c.). 

8.2. Līdzējam, kurš nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrs 

Līdzējs un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas 

iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

8.3. Ja minēto apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt Vienošanos ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram 

Līdzējam ir tiesības izbeigt šīs Vienošanās darbību, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju 

vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā šī Līguma Līdzējs nevar prasīt 

atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šā Līguma izbeigšanas rezultātā. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Vienošanās ir saistoša Pusēm un to saistību un tiesību pārņēmējiem. 
9.2. Kādam no šīs Vienošanās  noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 

šis Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Līdzēju pienākums ir 

piemērot šo Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.3. Ja kāds no Vienošanās vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un 

to vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja 

spēku zaudējušais akts, tad piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

9.4. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Vienošanās minētie 

Līdzēju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par 

to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir 

pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēju. 

9.5. Piegādātājam nav tiesību nodot saistības un/ vai tiesības par šo Vienošanos trešajām 

personām, bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas. 

9.6. Pasūtītāja vadītāja maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai. 

Gadījumā, ja notiek Pasūtītāja reorganizācija, Vienošanās paliek spēkā un tā nosacījumi ir 

saistoši tā tiesību un saistību pārņēmējam. Pasūtītājs par šādu apstākļu iestāšanos 5 (piecas) 

dienas iepriekš rakstiski brīdina Piegādātāju. 

9.7. Vienošanās sagatavota uz 6 (sešām) lapām ar pielikumiem, 2 (divos) eksemplāros latviešu 

valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem 1 (viens) eksemplārs – Piegādātājam, 

bet 1 (viens) eksemplārs – Pasūtītajam. 

9.8. Vienošanai tā noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir neatņemamas tā 

sastāvdaļas: 
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9.8.1. 1.pielikums – piegādātāju saraksts uz 2 (divām) lapām. 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā 

universitātes slimnīca” 
AS “Recipe Plus” 

 

reģ. Nr. 40003457109 
Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-

1002 

reģ. Nr. 40003234547 

Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-

1004 

 

Banka: AS “Swedbank” 

Bankas kods: HABALV22 

Konta nr. LV74HABA0551027673367 

Banka: AS „SEB banka” 

Bankas kods: UNLALV2X 
Konta nr. LV93UNLA0050015899708 

 

 

________________________/I.Kreicberga/ 
 

__________________________/A.Udačins/ 
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1.pielikums 

2017.gada ___._______________ 

Vispārīgai vienošanās nr. _________________ 

 

Daļas 

Nr. 
Medikamenta starptautiskais nosaukums Zāļu forma 

Stiprums / 

koncentrācija / 

tilpums 

Mērvienība 

(viena vienība) 

Piegādātājs Nr.1 
(nosaukums, 

preces cena par 

vienu vienību 

EUR bez PVN) 

Piegādātājs Nr.2 
(nosaukums, 

preces cena par 

vienu vienību 

EUR bez PVN) 

Piegādātājs Nr.3 
(nosaukums, 

preces cena par 

vienu vienību 

EUR bez PVN) 

1 

N(2)-L-alanil-L-glutamīna dipeptīds  

200mg (= 82.0 mg L-alaninum, 134.6 mg L- 

glutaminum). Koncentrāts infūziju šķīduma 

pagatavošanai, pH vērtība 5.4-6.0, teorētiskā 

osmolaritāte   921 mosmol/l. Stikla pudeles pa 

100ml. 

injekciju vai 

infūziju 

šķīdums 

100ml 
pudele vai 

flakons 
AS “Recipe Plus”  --- --- 

2 

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai - 

mikroelementu papildinājums intravenozai 

barošanai. Aktīvās vielas uz 1ml:  Hroma hlorīds 

6H2O 5,33 μg,  Vara hlorīds 2H2O  0,10 mg,  

Dzelzs hlorīds 6H2O  0,54 mg, Mangāna hlorīds 

4H2O 19,8 μg,   Kālija jodīds  16,6 μg,  Nātrija 

fluorīds 0,21 mg,  Nātrija molibdāts 2H2O 4,85 

μg, Nātrija selenīts bezūdens 17,3 μg, Cinka 

hlorīds 1,05 mg.  

injekciju vai 

infūziju 

šķīdums 

10ml ampula AS “Recipe Plus” --- --- 

3 

Taukos šķīstošo vitamīnu papildinājums 

intravenozai barošanai - koncentrāts infūziju 

šķīduma pagatavošanai. Aktīvās vielas uz 1ml:   

A vitamīns 99μg (330SV), D2 vitamīns 0,5μg 

(20SV), E vitamīns 0,91mg (1,0SV), K1 

vitamīns 15μg.   

koncentrāts 

infūziju 

šķīduma 

pagatavošanai 

10ml ampula AS “Recipe Plus” --- --- 

4 

Ūdenī šķīstošo vitamīnu papildinājums 

intravenozai barošanai.  Liofilizēts pulveris  B1  

vitamīns- 2,5mg,     B2 3,6mg,   niacīns 40mg,  

pantotēnskābe 15,0 mg, B6  4,0 mg, biotīns 60,0  

μg, folijskābe 400 μg, B12 vitamīns 5,0 μg ,  C 

vitamīns 100,0 mg. Stikla pudelē (I klases stikls) 

pa 10 ml 

pulveris 

infūziju 

šķīduma 

pagatavošanai 

 
pudele vai 

flakons 
AS “Recipe Plus” --- --- 
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5 

Trīskambaru maisu sistēma ar kopējo tilpumu 

1477 ml, kas sastāv no glikozes 42% šķīduma, 

aminoskābes šķīduma ar elektrolītiem un tauku 

emulsijas, kas bagātināta ar omega 3 

taukskābēm, parenterālai barošanai centrālā 

vēnā.  Osmolaritāte 1500 mosmol/l, kopējais 

enerģijas daudzums 1600 kcal. 

emulsija 

infūzijām 

1600 

kcal/1477 ml 
flakons AS “Recipe Plus” --- --- 
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VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr. _____________________ 

Substanču, enterālās un perenterālās barošanas līdzekļu iegāde 

4.iepirkuma priekšmeta daļa – Enterālo barošanas līdzekļu ievadīšanas sistēmas, zondes,  

konektori un šļirces 

 

Rīgā, 

 

2017.gada __.____________ 

   

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģ.Nr.40003457109, kuru, saskaņā ar 

statūtiem un 01.03.2017. valdes lēmumu Nr.21 (protokols Nr.9p.1) “Par pilnvarojuma 

(paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga, (turpmāk - Pasūtītājs) 

no vienas puses, un 

Vispārīgās vienošanās piegādātāji:  

SIA “Medeksperts”, reģ. Nr.50003336771, kuru, saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes 

priekšsēdētājs Ivars Spriņģis (turpmāk – Piegādātājs);  

SIA “Oriola Rīga”, reģ. Nr.50003199991, kuru, saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis  

Ronalds Šlosbergs un saskaņā ar prokūru prokūriste Aļona Zotova (turpmāk – Piegādātājs), 

no otras puses katrs atsevišķi saukts Līdzējs, bet visi kopā – Līdzēji, pamatojoties uz atklāta 

konkursa „Substanču, enterālās un perenterālās barošanas līdzekļu iegāde” (ID Nr. PSKUS 

2017/50), rezultātiem 4.iepirkuma priekšmeta daļā un, saskaņā ar Piegādātāju iepirkumā iesniegto 

piedāvājumu, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):  

 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 

1.1. Ar Vienošanās parakstīšanu Piegādātājiem (Piegādātājs Nr.1 un Piegādātājs Nr.2, atbilstoši 

Vienošanās 1.pielikumam), kuri piedāvājuši viszemāko cenu attiecīgajai Konkursa daļai, tiek 

piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju par enterālo barošanas līdzekļu 

ievadīšanas sistēmas, zondes, konektori un šļirces (turpmāk– Prece), saskaņā ar Piegādātāja 

attiecīgajā Konkursa daļā piedāvāto vienas vienības cenu. 

1.2. Gadījumā, ja Piegādātājs Nr.1, ar kuru noslēgts iepirkuma līgums, nespēj vai atsakās piegādāt 

kādu Preci, Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Preces no nākamā Piegādātāja (Piegādātājs Nr.2 

atbilstoši 1.pielikumam), kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu. 

 

2. VIENOŠANĀS SUMMA UN PREČU CENAS 

2.1. Vienošanās kopējā summa 15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) bez 

pievienotā vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā 

ar Latvijas Republikā spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa likmi Preču piegādes brīdī. 

2.2. Vienošanās kopējā summa ietver Preču piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai piegādes 

vietai (t.sk. transporta izmaksas), iepakojuma izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN) un 

nodevas, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Precēm un to piegādi. 

2.3. Vienošanās 1.pielikumā norādītās cenas ir maksimāli pieļaujamās cenas, par kurām 

Piegādātājs apņemas piegādāt Preci visā Vienošanās darbības laikā. 

2.4. Pasūtītājs līguma izpildes laikā iepērk tādu preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības 

nodrošināšanai, Pasūtītājam nav pienākums iepirkt precīzi Līguma 1.pielikumā norādīto 

katras preču vienības apjomu, taču nepieciešamības gadījumā Piegādātājam līdz Līguma 

darbības beigām jāpiegādā Preces par šī konkursa rezultātā noteiktajām līgumcenām. 

 

3. VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Vienošanās stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Vienošanās 

noteikto Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Vienošanās darbības termiņš ir no Vienošanās spēkā stāšanās dienas līdz īsākajam no šādiem 

termiņiem: 

3.2.1. līdz Vienošanās 2.1.punktā noteiktās summas izlietojumam; 

3.2.2. 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas. 

3.3. Vienošanās var tikt izbeigta pirms termiņa: 

3.3.1. Līdzējiem rakstiski vienojoties; 
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3.3.2. Pēc viena Līdzēja iniciatīvas, iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Līdzēju ne vēlāk kā 

60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 

3.4. Līdzējam ir tiesības nekavējoties izbeigt Vienošanos, ja: 

3.4.1. Notikusi Līdzēja labprātīga vai piespiedu likvidācija; 

3.4.2. Pret Līdzēju uzsākta maksātnespējas procedūra. 

3.5. Izbeidzot Vienošanos, vienlaicīgi tiek izbeigti uz Vienošanās pamata noslēgtie piegādes 

līgumi. 

 

4. PIEGĀDES LĪGUMU NOSLĒGŠANAS UN IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Piegādes līgumu Pasūtītājs slēdz ar Piegādātājiem, saskaņā ar Vienošanās 1.pielikumu un tajā 

norādītājām cenām. 

4.2. Slēdzot Piegādes līgumu, Piegādātājs vienojas ar Pasūtītāju par Preču piegādēm, nosakot 

veidu, kādā Pasūtītājs pasūtīs Preces un termiņu – 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā 

pasūtījuma veikšanas dienas. 

4.3. Preces piegāde notiek saskaņā ar Pasūtītāja katrreizēju Preces pasūtījumu (turpmāk – 

Pasūtījums), kurā Pasūtītājs norāda nepieciešamās Preces veidu, daudzumu un citu 

nepieciešamo informāciju. Pasūtījumu Pasūtītājs veic telefoniski, pa faksu, vai e-pastā 

saskaņā ar Līgumā norādītajiem Piegādātāja kontaktiem. 

4.4. Piegādātājs saņemot Pasūtījumu, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja 

Pasūtījuma nosūtīšanas dienas saskaņo Preces piegādi vai atsaka piegādāt Preci, nosūtot 

Pasūtītājam pa e-pastu rakstisku paziņojumu. Gadījumā, ja Piegādātājs noteiktajā termiņā 

atsaka pasūtījumu vai nesniedz informāciju vispār par pasūtījuma apstiprināšanu vai 

atteikšanu, Pasūtītājām ir tiesības pasūtīt Preces no Piegādātāja Nr.2, ņemot vērā Vienošanās 

1.pielikumā noteikto Preces cenu. 

4.5. Gadījumā, ja Piegādātājam ir savlaicīgi pieejama informācija par konkrētām Precēm, kuras 

nebūs iespējams piegādāt, Piegādātājam ir pienākums sniegt šādu informāciju Pasūtītājam, 

norādot Preces, kuras nav iespējams piegādāt un laika posmu kurā piegāde nav iespējama. 

4.6. Ja Piegādātājs Pasūtītājam līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nepiegādā Preci, Pasūtītājam 

ir tiesības pasūtīt Preces no Piegādātāja Nr.2. 

4.7. Gadījumā, ja lietojot Preci, Pasūtītājs konstatē, ka tās kvalitāte ir neatbilstoša, līdz ar to Prece 

nav piemērota Pasūtītāja darba specifikai, Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt Preces no Piegādātāja 

Nr.2. 

4.8. Ja Piegādātājs nav ievērojis Vienošanās 4.4.-4.7. punktos noteikto, tam nav tiesības celt 

pretenzijas pret Pasūtītāju par nākamā Piegādātāja izvēli. 

 

5. PUŠU SAISTĪBAS 

5.1. Piegādātāja saistības: 

5.1.1. Piegādātājs apņemas veikt Preču piegādi Pasūtītājam saskaņā ar Vienošanās un iepirkuma 

līguma noteikumiem; 

5.1.2. Ja Piegādātājs objektīvu apsvērumu dēļ nevar piegādāt Preci, Piegādātājs par to informē 

Pasūtītāju Vienošanās 4.4.-4.5.punktā noteiktajā kārtībā; Piegādātājs atbild par Preču 

atbilstību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām; 

5.1.3. Piegādātājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 4.punktā noteikto iepirkumu 

līgumu izpildes kārtību. 

5.2. Pasūtītāja saistības: 

5.2.1. Pasūtītājs primāri pasūta Preces no Piegādātāja, kurš Vienošanās 1.pielikumā, attiecīgajā 

Konkursa daļā ir norādīts kā Piegādātājs Nr.1; 

5.2.2. Ja Piegādātājs Nr.1 nevar piegādāt Preci, tad Pasūtītājs Preci pasūta no nākamā lētākā 

Piegādātāja; 

5.2.3. Pasūtītājs Vienošanās darbības laikā ievēro Vienošanās 4.punktā noteikto piegādes līgumu 

izpildes kārtību. 
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6. VIENOŠANĀS NOTEIKUMU GROZĪŠANA UN VIENOŠANĀS IZBEIGŠANA 

6.1. Vienošanos var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto. 

6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās (vai kādu no tās daļām), par to 

rakstveidā brīdinot Piegādātājus vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Piegādātājs 

atsakās slēgt Piegādes līgumu. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās (vai kādas no tās daļām), par to 

rakstveidā brīdinot Piegādātājus vismaz vienu mēnesi iepriekš, ja: 

6.3.1. Pasūtītājam ir zudusi vajadzība pēc Vienošanās priekšmeta vai kādu no tās daļām; 

6.3.2. Piegādātājs apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas konkurences 

principus vai ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības; 

6.3.3. Piegādātājs Vienošanās darbības laikā nespēj nodrošināt atbilstošu piegādes līguma izpildi. 

6.4. Puses var izbeigt Vienošanos pirms tās darbības termiņa beigām, Pusēm savstarpēji 

rakstveidā par to vienojoties. 

 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šīs Vienošanās, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek risināts Līdzēju savstarpējās sarunās. 

7.2. No Vienošanās izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

7.3. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek 

risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Vienošanā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Vienošanās paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc 

šīs Vienošanās abpusējas parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne 

paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Līdzēju 

kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas 

stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju 

iespējamās kontroles robežās u.c.). 

8.2. Līdzējam, kurš nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāinformē par to otrs 

Līdzējs un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas 

iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

8.3. Ja minēto apstākļu dēļ nav iespējams izpildīt Vienošanos ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram 

Līdzējam ir tiesības izbeigt šīs Vienošanās darbību, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju 

vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā šī Līguma Līdzējs nevar prasīt 

atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šā Līguma izbeigšanas rezultātā. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Vienošanās ir saistoša Pusēm un to saistību un tiesību pārņēmējiem. 
9.2. Kādam no šīs Vienošanās  noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 

šis Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Līdzēju pienākums ir 

piemērot šo Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.3. Ja kāds no Vienošanās vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un 

to vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja 

spēku zaudējušais akts, tad piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

9.4. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Vienošanās minētie 

Līdzēju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par 
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to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir 

pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā Vienošanās esošo informāciju par otru Līdzēju. 

9.5. Piegādātājam nav tiesību nodot saistības un/ vai tiesības par šo Vienošanos trešajām 

personām, bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas saņemšanas. 

9.6. Pasūtītāja vadītāja maiņa nevar būt par pamatu Vienošanās pārtraukšanai vai izbeigšanai. 

Gadījumā, ja notiek Pasūtītāja reorganizācija, Vienošanās paliek spēkā un tā nosacījumi ir 

saistoši tā tiesību un saistību pārņēmējam. Pasūtītājs par šādu apstākļu iestāšanos 5 (piecas) 

dienas iepriekš rakstiski brīdina Piegādātāju. 

9.7. Vienošanās sagatavota uz 6 (sešām) lapām ar pielikumiem, 3 (trīs) eksemplāros latviešu 

valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem 2 (divi) eksemplāri – Piegādātājiem, 

bet 1 (viens) eksemplārs – Pasūtītajam. 

9.8. Vienošanai tā noslēgšanas brīdī tiek pievienots šāds pielikums, kas ir neatņemama tā 

sastāvdaļa: 

9.8.1. 1.pielikums – piegādātāju saraksts uz 2 (divām) lapām. 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā 

universitātes slimnīca” 
SIA “Medeksperts” 

reģ. Nr. 40003457109 
Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-

1002 

reģ. Nr. 50003336771 

Juridiskā adrese: Ūnijas iela 8a, Rīga, LV-1084 

Banka: AS “Swedbank” 

Bankas kods: HABALV22 

Konta nr. LV74HABA0551027673367 

Banka: AS „Swedbank” 

Bankas kods: HABALV22 
Konta nr. LV98HABA0001408033582 

 

________________________/I.Kreicberga/ 
 

__________________________/I.Spriņģis/ 
 

 

 

 

VSIA „ORIOLA RĪGA”  

reģ. Nr. 50003199991 
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120M, Rīga, 

LV-1021 

 

Banka: AS “Danske Bank” filiāle Latvijā  

Bankas kods: MARALV22 

Konta nr. LV83MARA2041000033485 

 

________________________/R.Šlosbergs/ 

 

________________________/A.Zotova/ 
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1.pielikums 

2017.gada ___._______________ 

Vispārīgai vienošanās Nr. _________________ 

 

Atklāts konkurss 

„Substanču, enterālās un parenterālās barošanas līdzekļu iegāde” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2017/50) 

Piegādātāju saraksts 

4.iepirkuma priekšmeta daļa – Enterālo barošanas līdzekļu ievadīšanas sistēmas, zondes, konektori un šļirces. 
 

Daļas 

Nr. 
Preces nosaukums Preces forma 

Mērvienība 

(viena 

vienība) 

Piegādātājs Nr.1 
(nosaukums, 

preces cena par 

vienu vienību 

EUR bez PVN) 

Piegādātājs Nr.2 
(nosaukums, 

preces cena par 

vienu vienību 

EUR bez PVN) 

Piegādātājs Nr.3 
(nosaukums, 

preces cena par 

vienu vienību 

EUR bez PVN) 

1 

Sistēma enterālās pārtikas ievadīšanai no 

laminētiem mīkstiem iepakojumiem 

enterālās barošanas zondēs gravitācijas 

pilienu ceļā.  

Sistēma enterālās 

barošanas maisījumu 

ievadīšanai 

gabals SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

2 

Sistēma enterālās pārtikas ievadīšanai 

gravitācijas pilienu ceļā, ar universālo 

adapteri, savietojama ar stikla un mīkstiem 

iepakojumiem. 

Sistēma enterālās 

barošanas maisījumu 

ievadīšanai 

gabals SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

3 

Sistēma enterālās pārtikas ievadīšanai caur 

sūkni, ar univerālo adapteri, savietojama ar 

stikla un mīkstiem iepakojumiem. 

Sistēma enterālās 

barošanas maisījumu 

ievadīšanai 

gabals SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

4 

Sistēma Flocare enterālai barošanai no 

mīkstiem laminētiem iepakojumiem ar 

uzgali medikamentu ievadīšanai, 

savienojošie elementi, kas nodrošina pareizu 

enterālās barošanas sistēmas pievienošanu 

tikai enterālās barošanas zondēm (ENLock 

un ENPlus), savienojamas ar enterālās 

barošanas sūkni Flocare 800,  nesatur 

lateksu. 

Sistēma enterālās 

barošanas maisījumu 

ievadīšanai 

gabals SIA "Oriola Rīga"  --- --- 
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5 

Sistēmas Flocare enterālai barošanai no 

mīkstiem laminētiem iepakojumiem ar 

uzgali medikamentu ievadīšanai, 

savienojošie elementi, kas nodrošina pareizu 

enterālās barošanas sistēmas pievienošanu 

tikai enterālās barošanas zondēm (ENLock 

un ENPlus), savienojamas ar enterālās 

barošanas sūkni Flocare Infinity, nesatur 

lateksu. 

Sistēma enterālās 

barošanas maisījumu 

ievadīšanai 

gabals SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

6 

Sistēma enterālās barošanas ievadīšanai ar 

1000ml rezerves maisu gravitācijas pilienu 

ceļā. 

Sistēma enterālās 

barošanas maisījumu 

ievadīšanai 

gabals 
SIA 

"Medeksperts"  

SIA "Oriola 

Rīga"  
--- 

7 

Nazo-gastrālās zondes - materiāls 

poliuretāns (PUR), izturīgs pret fermentu un 

kuņģa skābes iedarbību, BaSO4 

rentgenkontrastējoša josla, universāls 

savienojums ar barošanas sistēmu, ar vadulu, 

zondes gals  ar divām atverēm sānos un 

vienu atveri galā. Izmēri: 

 Zonde enterālās 

barošanas ievadīšanai 
gabals SIA "Oriola Rīga"  

SIA 

"Medeksperts"  
--- 

9 
Šļirces enterālāi barošanai ENFit, nesatur 

lateksu, BPA, ftalātus, DEHP. 

Šļirce enterālāi 

barošanai ENFit 
gabals SIA "Oriola Rīga"  --- --- 

10 
Konektori enterālās barošanas sistēmām 

Flocare 
Konektors gabals SIA "Oriola Rīga"  --- --- 
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