
PIEGĀDES LĪGUMS  
Medikamentu un medicīnas preču piegādei 

 
ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads         2014.gada 28.janvārī 
 
ĒrgĜu novada pašvaldība, reă. Nr. 90002214379, adrese: Rīgas iela 10, ĒrgĜi, ĒrgĜu 
pagasts, ĒrgĜu novads, Guntara Velča personā, kurš rīkojas pamatojoties uz ĒrgĜu 
novada pašvaldības nolikuma pamata, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un  
AS „Recipe Plus”, reă.nr. 40003234547 juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, 
LV-1004, tās valdes locekĜa  Alekseja Udačina personā, kurš rīkojas uz statūtu 
pamata, turpmāk saukts Piegādātājs no otras puses, abi kopā un katrs atsevišėi saukti 
– Puses/Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Medikamentu un medicīnas preču piegāde 
ĒrgĜu novada sociālās aprūpes centram” ID ĒNP 2013/14 rezultātiem (turpmāk – 
Iepirkums), noslēdz savā starpā sekojošu līgumu (turpmāk – Līgums):  
 

1. Līguma priekšmets, summa un termiĦš  
1.1. Piegādātājs apĦemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam medikamentus un 
medicīnas preces (turpmāk tekstā „Prece”), saskaĦā ar Līguma 1.pielikumā norādīto 
sortimentu, daudzumiem un cenām, bet Pasūtītājs apĦemas par atbilstoši Līguma 
noteikumiem piegādātajām precēm samaksāt. 
1.2. Pasūtītājs var mainīt piegādājamo Preču daudzumu atsevišėās preču pozīcijās , 
kā arī no dažām pozīcijām atteikties pilnībā, vai vienojoties ar Pārdevēju grozīt 
medikamentu un medicīnas preču pielikumā minēto sortimentu, nepārsniedzot līguma 
summu.  
1.3. Plānotā līguma summa līguma darbības laikā ir EUR 27184,80 ( divdesmit 
septiĦi tūkstoši viens simts astoĦdesmit četri eiro 80 centi) , neskaitot pievienotās 
vērtības nodokli. Kopā līguma summa ir EUR 30504,04 ( trīsdesmit tūkstoši pieci 
simti četri eiro 4 centi).  
1.4. Līguma summa noteikta, ievērojot pielikumā noteiktās cenas. Līguma summa 
ietver Preču piegādes izdevumus līdz līgumā norādītajai piegādes vietai (t.sk. 
transporta), iepakojuma izmaksas, visus nodokĜus un nodevas, kā arī citas izmaksas, 
kas attiecas uz Precēm un to piegādi. Līguma darbības laikā pielikumā norādītās 
Preču cenas netiks mainītas, izĦemot Līguma 1.5.punktā paredzētos gadījumos. 
1.5. Ja Līguma darbības laikā Piegādātājs rīko akcijas, kuru laikā Preces tiek 
pārdotas par zemākām cenām nekā noteikts Līguma pielikumā „Tehniskā 
specifikācija, daudzumi un cenas”, tad Piegādātājs var informēt Pircēju un Piegādātājs 
var piedāvāt šīs preces par akcijas cenām, ja puses par to ir vienojušās. 
1.6. Pārdevējam ir tiesības pārskatīt preču cenas (t.sk. paaugstināt) gadījumā, ja 
preču ražotājs paaugstina preču cenas, iepriekš rakstiski to saskaĦojot ar Pircēju. 
Cenas arī var tikt paaugstinātas vai pazeminātas par vidējām patēriĦa cenu 
pārmaiĦām. 
1.7. PVN izmaiĦu gadījumā, preču cenas tiek koriăētas atbilstoši PVN likmes 
izmaiĦām, par to iepriekš nebrīdinot Pircēju. 
1.8. Ja pēc Līgumā norādītā Līguma darbības termiĦa Piegādātājs ir piegādājis 
Preci par līgumcenu, kas ir mazāka par šajā punktā noteikto, Līdzēji var vienoties par 
līguma darbības termiĦa pagarinājumu, šādā gadījumā nosakot preču cenas uz 
pagarinājuma laiku. 
1.9.  Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā vienu gadu vai līdz 
Līguma 1.3.punktā noteiktās līguma summas izlietošanai, atkarībā no tā, kurš 
nosacījums iestāsies ātrāk. 



 
 

2. Preču pasūtīšanas un pieĦemšanas kārtība  
2.1. Pasūtījums tiek iesniegts Piegādātājam, izmantojot Piegādātāja faksu: 67620740 

e-pasta adresi: ruta.babre@recipe.lv vai bezmaksas tālruni: 67623649 
2.2. Piegādātājs piegādā pasūtītās Preces ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no 

pasūtījuma veikšanas, precīzu piegādes laiku saskaĦojot ar pasūtītāju.  
2.3. Preču piegādes vieta ir Sociālās aprūpes centrā Parka ielā 4, ĒrgĜos, ĒrgĜu 

pagasta, ĒrgĜu novadā. 
2.4. Ja Piegādātājs nespēj piegādāt preces 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma 

saĦemšanas brīža, tad par to nekavējoties nosūta Pasūtītājam rakstisku 
paziĦojumu pa faksu Nr. 64871464 vai e-pastu: pansionatsergli@inbox.lv . 
PaziĦojumā Piegādātājs sniedz informāciju, kuras pasūtītās preces nespēj 
piegādāt norādot konkrēta medikamenta nosaukumu, daudzumu un cenu un 
laiku, kad piegāde tiks veikta. 

2.5. Preču nodošanas - pieĦemšanas fakts tiek fiksēts Pasūtītāja un Piegādātāja 
parakstītā preču pavadzīmē, kurā jābūt norādītam:  
2.5.1. Preču piegādes datums; 
2.5.2. Preču nosaukums, zāĜu forma, stiprums un katras piegādātās zāĜu 

ražošanas sērijas numurs un daudzums;  
2.5.3. Preču piegādātāja (nosūtītāja) nosaukums un adrese;  
2.5.4. zāĜu derīguma termiĦš; 
2.5.5. cena, par kādu Preces piegādātas. 

2.6. Piegādājamām Precēm jābūt iepakotām un marėētām atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām. Piegādājamām Precēm jābūt pievienotai lietošanas 
instrukcijai. 

2.7. Ja kāda no Precēm neatbilst šī Līguma noteikumiem, vai pieĦemot Preces 
konstatēts iztrūkums, Pasūtītāja pilnvarotā persona sastāda defektu aktu, ar pasta 
vai kurjera starpniecību nogādā to Piegādātājam un papildus nosūta uz 
Piegādātāja e-pastu: dzintra.dubinska@recipe.lv Pasūtītājs ir tiesīgs nepieĦemt 
un neapmaksāt defektu aktā norādītās, neatbilstošās Preces.  

2.8. Piegādātājs ne vēlāk kā 2 ( divu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas brīža 
novērš aktā konstatētos trūkumus uz sava rēėina. 

2.9. SaskaĦā ar Civillikuma 2069.panta noteikumiem Puses vienojas, ka 
īpašumtiesības uz precēm saglabājas Piegādātājam, līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir 
veicis pilnu samaksu Par precēm. Īpašumtiesības uz Precēm pāriet Pasūtītājam 
ar Preču apmaksas brīdi. Pasūtītājs saĦemtās Preces var brīzi realizēt darbības 
vajadzībām, izmatot Preces savu klientu apkalpošanai. 
             

3. Preču kvalitātes prasība 
3.1. Precēm jābūt piegādātām iepakojumā, kas nodrošina preces saglabāšanu tās 

pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un 
spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

3.2. Precēm jābūt marėētām un ar instrukcijām latviešu valodā, atbilstoši spēkā 
esošiem normatīvajiem aktiem. 

3.3. Piegādāto preču derīguma termiĦam ir jābūt ne mazākam kā 6 (seši) mēneši. 
3.4. Ja līdz preces derīguma termiĦa beigām ir mazāk kā 6 (seši) mēneši, preču 

piegāde tiek veiktā, pusēm vienojoties. 
 

 



4. Samaksas kārtība 
4.1. Samaksa par Precēm tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc 
Preču saĦemšanas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Piegādātāja parakstītu preču 
pavadzīmi, veicot pārskaitījumu uz rēėinā norādīto bankas kontu. 
4.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas summa ir pārskaitīta uz 
Piegādātāja bankas kontu. 
 

5. Līdzēju pienākumi un tiesības 
5.1. Piegādātājam ir tiesības: 

5.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā saĦemt no Pasūtītāja apstiprinājumu par Preču 
pieĦemšanu vai motivētu atteikumu. 

5.1.2. SaĦemt samaksu par piegādātajām Precēm līgumā noteiktajā kārtībā un 
termiĦos. 

5.2. Piegādātājam ir pienākums: 
5.2.1. Piegādāt preci saskaĦā ar Pasūtītāja pasūtījumiem, Līguma 2.4.punktā 

noteiktajā termiĦā, ar savu transportu, atbilstoši uzglabāšanas un 
transportēšanas noteikumiem; 

5.2.2. Nodrošināt katru pasūtīto Preču piegādi ar nepieciešamajiem 
pavaddokumentiem un lietošanas instrukcijām; 

5.2.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma reizi ceturksnī sniegt pārskatu Pasūtītājam par 
piegādāto Preču apjomu naudas izteiksmē un sortimentu. 

5.3. Pasūtītājam ir tiesības: 
5.3.1. SaĦemt Preces līgumā noteiktajos termiĦos; 
5.3.2. Pieprasīt Piegādātājam neatbilstošo Preču apmaiĦu; 

5.4. Pasūtītājam ir pienākums: 
5.4.1. pieĦemt izskatīšanai Piegādātāja iesniegtos dokumentus un sniegt 

apstiprinājumu vai motivētu atteikumu; 
5.4.2. veikt samaksu par piegādātajām Precēm līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiĦos; 
5.4.3.  nodrošināt, lai visā Līguma darbības laikā tam būtu spēkā esoša un 

neapturēta, neanulēta licence (atĜauja) zāĜu iegādei, pretējā gadījumā visu 
atbildību par Piegādātājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem un 
uzliktajiem soda maksājumiem, uzĦemsies Pasūtītājs. 
 

6.  Līdzēju atbildība 
6.1. Jebkura Līgumā noteiktā termiĦa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no 

Piegādātāja puses 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu no Līguma summas. 
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt uzĦemtās 
līgumsaistības. 

6.2. Jebkura Līgumā noteiktā termiĦa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no 
Pasūtītāja puses 0,1% apmērā par katru kavēto dienu no Līguma summas. 
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma pienācīgi izpildīt 
uzĦemtās līgumsaistības.  

6.3. Piegādātājs informē par piegādāto preču atbilstību LR normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām 

6.4. Pasūtītājs neatbild par Piegādātāja saistībām, kuras tas uzĦēmies attiecībā pret 
trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi. 

6.5. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem 
tiešajiem zaudējumiem. 

6.6. Piegādātājs par precēm neuzĦemas ražotāja atbildību. 



 
7. Nepārvarama vara  

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daĜēju vai pilnīgu savu saistību 
nepildīšanu pēc Līguma noslēgšanas, ja nepildīšana ir kā sekas nepārvaramas 
varas apstākĜiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un kurus Līdzēji 
nevarēja ne paredzēt, ne arī novērst ar saprātīgiem līdzekĜiem. Par minētajiem 
apstākĜiem uzskatāmi: ugunsgrēki, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbība 
vai tās draudi, streiki, blokādes, preču ražotāja nespēja izpildīt savas saistības, 
autoavārijas un citas transporta satiksmes organizācijas problēmas, valsts 
institūciju akti un darbības, kas būtiski izmaina Pušu saimnieciskās darbības 
nosacījumus tā, ka tālāka darbība kĜūst neiespējama vai nes tikai zaudējumus, kā 
arī citi no Līdzējiem neatkarīgi apstākĜi. 

7.2. Līdzējs, kurš ir atsaucies uz nepārvaramas varas apstākĜiem, nekavējoties 
rakstiskā veidā informē otru Līdzēju par šādu apstākĜu rašanos, nosūtot 
paziĦojumu kopā ar jebkādu informāciju, ko tā saĦēmusi par nepārvaramas 
varas apstākĜiem un to sekām, kā arī pieliek visas pūles, lai mazinātu kaitīgās 
sekas. 

7.3. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniegšana tiek aizkavēta saskaĦā ar Līguma 
7.1.punktā minētajiem apstākĜiem, Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līgumu, par to 
rakstiski vienojoties.  

 
8. Nobeiguma noteikumi 

8.1. Visus strīdus, domstarpības un nesaskaĦas, kas izriet no Līguma, Līdzēji risina 
savstarpēju pārrunu ceĜā, ko nostiprina rakstiski. Ja strīdus, domstarpības un 
nesaskaĦas nav iespējams risināt savstarpējās pārrunās, tie tiek risināti tiesā 
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma, rakstveidā par to paziĦojot 
Piegādātājam divas nedēĜas iepriekš un līdz Līguma izbeigšanai veicot visus 
savstarpējos norēėinus, bet neatlīdzinot nekādus zaudējumus, ja: 
8.2.1. Piegādātājs bez pamatota iemesla kavē Preces piegādi vairāk par desmit 

dienām; 
8.2.2. Pasūtītājam nav finansējuma Preces saĦemšanai; 
8.2.3. Prece ir neatbilstoša līgumā noteiktajām kvalitātes prasībām un pēc 

atgādinājuma netiek novērsta Preces neatbilstība. 
8.3. Piegādātājs var vienpusēji atkāpties no līguma: 

8.3.1. 10 (desmit) dienas iepriekš brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs ilgstoši (virs 
30 dienām) novilcina maksājumus; 

8.3.2. Pasūtītājs vairakkārt pārkāpj līguma noteikumus; 
8.3.3. nekavējoties, ja Pasūtītājam beigušās atĜaujas (licences) iegādāties zāles 

vai Pasūtītājs ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts par 
maksātnespējīgu, ierosināts tā tiesiskās aizsardzības process vai uzsākta tā 
likvidācija. 

8.4. Līdzēji, savstarpēji rakstiski vienojoties, var grozīt Līguma noteikumus. Visus 
grozījumus, kuri saistīti ar Līgumu, fiksē papildus vienošanās, tos noformējot 
rakstveidā. Papildus vienošanās ir neatĦemamas Līguma sastāvdaĜas un ir spēkā 
tādā gadījumā, ja tās parakstījušas abi Līdzēji. 

8.5. Gadījumos, kuri nav atrunāti Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaĦā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.6. Līdzēji nav tiesīgi pilnīgi vai daĜēji nodot savas tiesības vai pienākumus, kuri 
saistīti ar Līgumu, trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.  



8.7. Pušu reorganizācijas gadījumā Līguma saistības pāriet to tiesību un saistību 
pārĦēmējiem. 

8.8. Piegādātājam ir tiesības īstenot reorganizāciju vai nodot Līguma tiesības un 
saistības uz uzĦēmuma pārejas pamata, neprasot Pasūtītāja piekrišanu. 

8.9. Ja kāda Līdzēja adrese vai bankas rekvizīti mainās, tā par šo faktu paziĦo otram 
Līdzējam 5 (piecu) darba dienu laikā. 

8.10. Pasūtītāja pārstāvis līguma izpildē ir Ingūna KārkliĦa. 
8.11. Piegādātāja pārstāvis līguma izpildē ir Dzintra Dubinska tālr.67626532, e-pasts 

dzintra.dubinska@recipe.lv 
8.12.  Mainoties Līguma 8.10.punktā un 8.11.punktā minētajām personām, Līdzēji 

savstarpēji viens otram par to paziĦo rakstveidā. 
8.13. Līgums ar pielikumu, kas ir Līguma neatĦemama sastāvdaĜa, sastādīts un 

parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Katrs Līguma eksemplārs satur 5 (piecas) 
lapas. 

 
9. Līdzēju paraksti un rekvizīti: 

Pircējs:      Pārdevējs: 

ĒrgĜu novada pašvaldība 

Reă. nr. 90002214379, 

Adrese: Rīgas iela 10, ĒrgĜi, ĒrgĜu 
pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840, 

Banka: A/S Swedbanka 

Konts: LV39HABA0551034000143 

Kods: HABALV22 

 

Domes priekšsēdētājs  

G.Velcis                               /paraksts/ 

AS „Recipe Plus” 

Reă.nr.40003234547 

Adrese: Mūkusalas 41, Rīga, LV-1004 

Banka: AS SEB banka 

Konts:LV93UNLA0050015899708 

Kods: UNLALV2X 

 

 

Valdes loceklis  

Aleksejs Udačins                /paraksts/ 

 

 


