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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LU CFI 2012/21/ESF 

1.2. PASŪTĪTĀJS 
Pasūtītāja nosaukums LU Cietvielu fizikas institūts, LU aģentūra 

(turpmāk tekstā – LU CFI) 
Adrese Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija 
Reģ. Nr. LV90002124925 
Tālruņa Nr. +371 67187816 
Faksa Nr. +371 67132778 
e-pasta adrese ISSP@cfi.lu.lv 
Mājas lapas adrese www.cfi.lu.lv 
Kontaktpersona Iepirkuma komisijas sekretārs Jānis Pinnis 
Tālruņa Nr. +371 67260545, +371 29680881 
Faksa Nr. +371 67132778 
e-pasta adrese Janis.Pinnis@cfi.lu.lv 
Darba laiks 8:30-17:00 

1.3. Iepirkuma priekšmets 
Serveri un to piederumi. 

CPV kods: 48820000-2.  

1.4. Līguma izpildes vieta – LU CFI telpas, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, Latvijā. 

1.5.  Termiņi  
N.p.
k. 

Aktivitāte Datums Laiks 

1 Pēdējais termiņš papildu informācijas 
pieprasīšanai no pasūtītāja* 

*  

2 Pēdējais termiņš skaidrojumu 
sniegšanai ieinteresētajām personām 

04.09.2012.  

3 Pēdējais termiņš piedāvājumu 
iesniegšanai 

10.09.2012. 10:00 

4 Piedāvājumu atvēršanas sanāksme 10.09.2012. 10:00 
5 Paziņojuma par konkursa rezultātiem 

nosūtīšana  
13.09.2012. (orientējoši)  

6 Līguma noslēgšana 26.09.2012. (orientējoši)  
7 Līguma izpildes pabeigšana, skaitot 

no līguma noslēgšanas 
1 mēneša laikā 
 

 

*Papildu informācijas pieprasīšanas laiks šeit nozīmē laiku, kad jautājums rakstiskā formā ir 
kļuvis pieejams pasūtītājam (ir saņemta vēstule, fakss vai e-pasta vēstule). Papildu 
informācijas par nolikumu pieprasījums LU CFI iepirkumu komisijai (turpmāk tekstā – 
Komisija) jāiesniedz laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt papildu informāciju 
vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kuru reglamentē Latvijas Republikas „Publisko 
iepirkumu likums”. Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU 
aģentūras iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 
20.02.2012. (paragrāfs 1). 
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II   PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI UN PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN 
ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA 

2.1. Prasības attiecībā uz piedāvājuma saturu. 

2.1.1. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu konkursa piedāvājumu. Piedāvājumā nedrīkst 
būt vairāki tehniskā vai finanšu piedāvājumu varianti. 

2.1.2. Piedāvājumam jāatbilst šajā nolikumā ietvertajām prasībām un jāsastāv no: 

1) Pieteikuma dalībai konkursā, kas jāaizpilda uz šā nolikuma pielikuma Nr.3.1 
veidlapas; 

2) Pretendenta kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem (skatīt šā nolikuma IV 
nodaļu); 

3) Tehniskā piedāvājuma, kas jāaizpilda uz šā nolikuma pielikuma Nr.1 veidlapas; 
tehniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam; 

4) Finanšu piedāvājuma, kas jāaizpilda uz šā nolikuma pielikuma Nr.4 veidlapas; 
finanšu piedāvājumam jābūt parakstītam. 

2.1.3. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 
pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

2.1.4. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu 
paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija. 

2.1.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastiprinātiem kopā tādā veidā, lai nebūtu iespējams 
aizvietot vai izņemt piedāvājuma lapas; lapām jābūt numurētām. Ja Pretendents 
piedāvājumam pievieno reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav sastiprināti 
kopā, uz katra pievienotā dokumenta norādāms Pretendenta nosaukums. 

2.1.6. Piedāvājums jāsastāda latviešu valodā, atbilstoši lietvedības prasībām, 2 (divos) 
eksemplāros papīra formātā:  

1) Oriģināls (ar norādi „Oriģināls”) – 1 gab., 

2) Kopija (ar norādi „Kopija”) – 1 gab. 
Piedāvājumam jāpievieno Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma elektroniskā 
versija MS Word vai MS Excel formātā uz CD (1 eks.). Uz CD izdarāma atzīme 
“LUCFI/2012/21/ESF” un atzīme ar pretendenta nosaukumu. 
2.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 
1.5.3. apakšpunktā noteiktajam datumam un laikam LU CFI Sekretariātā – 204. telpā, 
2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 8:30 līdz 17:00  

Piedāvājumu var iesūtīt ar ierakstītu vēstuli, ar kurjera pastu vai nogādāt personiski. 

Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesniedz (jānosūta) vienā aizlīmētā un aizzīmogotā 
aploksnē. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija: 

1) Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Universitātes aģentūra  
Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija 

2) Pretendenta nosaukums un adrese 

3) atzīme „Konkursam „Serveru un to piederumu piegāde” (LU CFI 2012/21/ESF)”. 
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2.3. Piedāvājuma derīguma termiņš – 2 (divi) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas 
dienas. Piedāvājuma nodrošinājums konkursā nav paredzēts. 

2.4. Piedāvājuma atvēršanas vieta un datums: Piedāvājumu atvēršana notiks LU CFI telpās, 
Rīgā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāvā, direktora vietnieka kabinetā un sāksies 1.5.4. apakšpunktā 
noteiktajā datumā un laikā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā ir atļauts 
piedalīties visiem interesentiem. 

III   INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

3.1. Iepirkuma priekšmets: Serveru un to piederumu piegāde.  

Piegādes apjoms ir atkarīgs no Pasūtītājam pieejamā finansējuma (paredzētais apjoms 
ir 15 serveri, bet, gadījumā ja trūks finansējuma, Pasūtītājs sev rezervē tiesības noslēgt 
līgumu par mazāku serveru skaitu).  

Piegāde jāveic saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (konkursa nolikuma 1. pielikums) un 
iepirkuma līguma projektā (konkursa nolikuma 2. pielikums) noteiktajām prasībām. 

3.2. Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta „Nanomateriāli perspektīviem 
energoefektīviem risinājumiem” (Nr. 2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141) 
ietvaros. 

IV  KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN PRETENDENTU ATLASE 

4.1. Pasūtītājs izskata piedāvājumus, ko iesnieguši Pretendenti, kuri atbilst šajā nodaļā 
izvirzītajām prasībām un ir izraudzīti saskaņā ar šajā nolikumā norādītajām procedūrām. 

4.2. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi 
Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata 
pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.2.1. Pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

4.2.2. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 
pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu 
vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 
nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un 
tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, 
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā 
noziedzīgā organizācijā (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 1. 
punktā noteiktos gadījumus);  

4.2.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 
pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku 
nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie 
Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas 
nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, 
vai divu vai vairāku personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas 
(izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos 
gadījumus);  

4.2.4. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies 
spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju 
noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 
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attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi 
no naudas soda (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 3. punktā 
noteiktos gadījumus); 

4.2.5. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka 
līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts (pasūtītājs 
Publisko iepirkumu likuma 39. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos var lemt par 
Pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu);  

4.2.6. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu 
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 
katrā valstī pārsniedz 100 latus;  

4.2.7. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai 
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;  

4.2.8. citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā; 

4.2.9. Šī nolikuma punktos 4.2.2.-4.2.7. minētie nosacījumi attiecas arī uz Pretendenta 
norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 
atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.  

4.3. Lai Komisija varētu izvērtēt Pretendentu saskaņā ar punktu 4.2, līdz ar 
piedāvājumu Pretendents iesniedz sekojošus dokumentus: 
4.3.1. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopiju;  

4.3.2. Pretendenta apliecinājumu, ka uz Pretendentu neattiecas šī nolikuma 4.2.2.–4.2.6. punktos 
minētie apstākļi. 

4.4. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt šādus 
dokumentus:  

4.4.1. Kompetentas institūcijas izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas 
dienas un kas apliecina, ka Pretendentam un šī nolikuma punktā 4.2.9. minētājai personai nav 
pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā (Publisko iepirkumu 
likuma 39. panta astotajā daļā noteiktajos gadījumos);  

4.4.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kura izdota ne agrāk kā vienu mēnesi 
pirms iesniegšanas dienas un kura apliecina, ka Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts 
Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un šī nolikuma punktā 4.2.9. minētājai 
personai Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (Publisko 
iepirkumu likuma 39. panta astotajā daļā noteiktajos gadījumos);  

4.4.3. izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir 
reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) un šī nolikuma punktā 4.2.9. 
minētājai personai attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (Publisko 
iepirkumu likuma 39. panta astotajā daļā noteiktajos gadījumos);  
4.4.4. Pretendenta jaunākos Valsts ieņēmumu dienestā vai līdzvērtīgā nodokļu administrācijas 
iestādē citā valstī iesniegtos finanšu pārskatus (t.sk. bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, 
naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla pārmaiņu pārskats un pielikumi) un attiecīgo revidentu 
ziņojumu, ja tāds ir. 

4.5. Informācija par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 
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4.5.1. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim jāatbilst šādiem 
nosacījumiem: Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam līdzvērtīgu preču 
(datortehnikas) piegādes jomā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā 3 (trīs) reizes jāpārsniedz 
Pretendenta piedāvātā līgumcena. 

4.5.2. Lai varētu izvērtēt Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, līdz ar 
piedāvājumu Pretendents iesniedz izziņu par Pretendenta gada vidējo finanšu apgrozījumu 
līdzvērtīgu preču (datortehnikas) piegādes jomā pēdējo trīs gadu laikā. Pretendents, kurš 
darbojas mazāk nekā 3 gadus, iesniedz izziņu par savas darbības periodu. 

4.6. Informācija par Pretendenta iespējām 

4.6.1. Pretendenta iespējām piegādāt datortehniku jāatbilst šādiem nosacījumiem:  

4.6.1.1. Pretendentam ir pieredze līdzvērtīgu preču (datortehnikas, tai skaitā serveru) 
piegādē. Vismaz vienas veiktās piegādes līgumcena pārsniedz šim konkursam piedāvāto 
līgumcenu; 

4.6.2. Lai varētu izvērtēt Pretendenta iespējas, līdz ar piedāvājumu Pretendents iesniedz: 

4.6.2.1. Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veikto līdzvērtīgu preču (datortehnikas, tai 
skaitā serveru) 3 līdz 5 piegāžu sarakstu atbilstoši šī nolikuma 3.2. Pielikumam. Vismaz 3 
no šīm piegādēm jābūt serveru piegādēm; 

4.6.2.2. Pozitīvas atsauksmes par vismaz 3 (trīs) 4.6.2.1. punktā minētajām Pretendenta 
veiktajām piegādēm pēdējo trīs gadu laikā. Vismaz 2 no šīm atsauksmēm jābūt par serveru 
piegādēm. 

4.6.3. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu 
apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda 
apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu. 

4.7. Papildus informācija 
4.7.1. Ja informācija, ko Pretendents sniedzis saskaņā ar šā nolikuma punktiem 4.3., 4.4., 
4.5. un 4.6, nav pietiekama, lai konstatētu, vai uz Pretendentu attiecas šā nolikuma punktā 
4.2 minētie nosacījumi, vai lai novērtētu Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un 
iespējas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pretendents izskaidro sniegto informāciju vai 
iesniedz papildus informāciju minētajos punktos noteiktajos ietvaros. 

4.7.2. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, Pasūtītājs var pieprasīt, 
lai Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniedz īpašo, tikai šim 
Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu. 

4.8. Izslēgšana no dalības iepirkuma procesā 
4.8.1. Ja uz Pretendentu attiecas šā nolikuma punktā 4.2 minētie nosacījumi vai arī tā 
saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst šā nolikuma punktu 4.5. un 4.6. 
nosacījumiem, Pasūtītājs pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un 
Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

4.8.2. Ja Pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu 
par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procesā. 

4.8.3. Ja Pretendents pieprasa, lai Pasūtītājs izskaidro lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā 
nolikuma punktiem 4.8.1. un 4.8.2., Pasūtītājs 3 (trīs) dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas sniedz rakstveidā šā lēmuma pamatojumu. 
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V   PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
UN PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS 

5.1. Iesniegtie piedāvājumi, kuri izturējuši Pretendentu atlasi (IV nodaļa) un atbilst 
pieprasītajai tehniskajai specifikācijai (pielikums Nr.1) tiks vērtēti pēc vienīgā kritērija - 
zemākā cena. Tiks salīdzinātas cenas bez pievienotās vērtības nodokļa, izteiktas latos (cena, 
dota EUR, USD vai GBP, tiks konvertēta uz LVL pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 
piedāvājumu atvēršanas dienā).  

5.2. Par konkursa uzvarētāju atbilstošajai daļai tiks atzīts tas Pretendents, kurš būs 
iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas tiek noteikta, ņemot vērā šā nolikuma 5.1. 
punktu. 

5.3. Pretendentam ir jānodrošina konkursā piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma 
līguma izpildes gaitā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi 
nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir 
jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu. 

VI   KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
6.1.  Konkursa piedāvājumu izvērtēšanu un izvēlēto Pretendentu nosaka ar LU Cietvielu 
fizikas institūta direktora rīkojumu izveidota iepirkumu komisija (Komisija).  

6.2. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no priekšlikumiem, ja tiek konstatēts, 
ka piedāvājums neatbilst kādai no šajā nolikumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju. 

6.3. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa 
Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu tā kopiju. 

6.4. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja 
tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu. Vērtējumu pievieno Komisijas sēdes 
protokolam. Eksperta vērtējums nav saistošs Komisijai. 

6.5. Komisija var izdarīt izmaiņas nolikumā vai pagarināt piedāvājuma iesniegšanas 
termiņu. Šī informācija tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā (www.cfi.lu.lv/iepirkumi).  

6.6. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija 
var pieprasīt papildus informāciju, nosakot iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu 
un vietu. 

6.7. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija 
piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.  

6.8. Komisija patur sev tiesības jebkurā laikā pārtraukt procedūru, neizvēloties nevienu no 
piedāvājumiem. 

6.9. Komisijai, pēc visu pārbaužu veikšanas, izmantojot priekšlikumu vērtēšanas un 
salīdzināšanas kritērijus, kas norādīti V nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no sekojošiem 
lēmumiem: 

• par iepirkuma līgumu slēgšanu ar Pretendentu; 

• izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
6.10. Komisija savu lēmumu (6.9. punkts) ievieto Pasūtītāja mājas lapā 
(www.cfi.lu.lv/iepirkumi) un par savu lēmumu trīs darba dienu laikā nosūta rakstisku 
paziņojumu visiem pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB).  
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6.11. Ja 10 (desmit) dienu un 1 (vienas) darba dienas laikā no dienas, kad paziņojums par 
lēmuma pieņemšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, ne IUB, ne 
Pasūtītājs nesaņem kāda Pretendenta sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz konkursa 
likumību, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu. 

 

VII     PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
7.1. Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīva griba.   

7.2. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai šajā konkursā, Pretendentam visā pilnībā ir 
jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt šā konkursa nolikuma un normatīvo aktu prasības par 
publisko iepirkumu. 

7.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt komisijas pieņemto lēmumu likumā “Publisko 
iepirkumu likums” noteiktajā kārtībā. 

7.4. Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja 
Pretendents iesniedz komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

7.5. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumi nav grozāmi vai 
papildināmi. 

VIII  LĪGUMA NOSACĪJUMI 
8.1. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas 
attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu Pasūtītāja vajadzībām. 

8.2. Iepirkuma līguma projekts ietverts šā nolikuma pielikumā Nr.2. 

8.3. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta 
nosacījumiem, tie jāizsaka iespējami ātri, lai nepieciešamības gadījumā pasūtītājs var izdarīt 
nolikumā grozījumus, un ne vēlāk kā 6 (sešas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām. Piedāvājumā norādītie vai pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi 
par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā. 
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Nolikuma pielikums Nr.1 Iepirkumam  
„Serveru un to piederumu piegāde” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU CFI 2012/21/ESF 
AIZPILDA PRETENDENTS  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA 

iepirkumam Nr. LU CFI 2012/21/ESF „Serveru un to piederumu piegāde” 

(Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta „Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem”  
(Nr. 2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141) ietvaros.)  

N.p.k. Prece un tās 
daudzums 

Preces apraksts 

 
Pretendenta tehniskais piedāvājums  

(būtiskajām sastāvdaļām norādīt arī ražotāju un modeli) 

1  Nenodefinētās prasības: Ja tehniskajās specifikācijās kāda uz šo 
līgumu attiecošās tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst 
minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja preces 
ar specificēto funkcionālo līmeni, vairs nav pārdošanā, jāpiedāvā 
augstāka funkcionālā līmeņa preces.  
Preču zīmes: Ja ir minētas preču zīmes (ar piezīmi “vai ekvivalents” 
vai “piemēram”), tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai 
augstāku standartu.  
Piegādājamās preces stāvoklis: Līguma ietvaros piegādājamā prece
nedrīkst būt lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas 
daļas. 
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2 1U serveris ar 2 CPU, 
līdz 15 gab. 

1U  korpuss HxWxD=1.7" (43mm)x17.2" (437mm)x25.6" (650mm): 
 support for motherboard size - 12" x 13" E-ATX, 440W High-efficiency Power 
Supply 80PLUS Platinum Level (94%+), 4x 3.5" SAS / SATA Hot-swap drive 
bays,  1x 1U Serial ATA backplane,  Slim DVD-ROM drive,  2x 10cm PWM 
Blower Fan,  1x Full-size, Full-length I/O Expansion Slot        
(piem. Supermicro SuperChassis SC813T-441CB) 
 
Procesori: divi Intel Xeon E5-2640 2.50GHz 15M LGA2011, 6 Cores, 95W (vai 
ekvivalents) 
 
Mātesplate:  
E-ATX, Dual socket R (LGA 2011), 
System Bus QPI up to 8 GT/s,  8x 240-pin DDR3 DIMM sockets, supports up to 
256 GB DDR3 ECC Registered memory (RDIMM) & 
supports up to 64 GB DDR3 ECC/non-ECC Un-Buffered memory (UDIMM), 
vismaz 8x SATA 2.0 3Gbps with RAID 0, 1, 5, 10,  vismaz 2x  SATA 3.0 6Gbps 
with RAID 0, 1, 5, 10, Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN, 9x 
USB 2.0 ports (4 rear, 4 via header + 1 Type A, Expansion slots:  vismaz 1 (x16) 
PCI-E 3.0 &  vismaz 4 (x8) PCI-E 3.0, 1x VGA port (Matrox G200eW), Serial 
Ports: 2x Fast UART 16550 ports, 1 DOM (Disk on Module) power connector,  2x 
RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports 
(piem.  Supermicro X9DRD-iF) 
 
Atmiņa (RAM):  64GB (8x8GB) DDR3-1600MHz (PC3-12800) ECC 
Registered  
 
Divi SSD diski 240GB 2.5" SATA3 (6Gb/s): 
native TRIM support,  RAID Support,  
Max Sequential R/W (ATTO):  vismaz 550 MB/s sequential read & 520 MB/s 
sequential write,  Max Random 4k Write (IOMeter 08)  vismaz  85k IOPS (4k 
aligned),  Power Consumption (active) 4.6W Max vai zemāk,  Power 
Consumption (idle/standby/sleep) 0.6W Max vai  zemāk,  S.M.A.R.T. Support,   
MTBF 2000000 stundas vai vairak 
(piem. Corsair FORCE 3 vai FORCE GT)   

 

3 42U rack-tipa skapis,  
2 gab. 

Internal height: 42 U; Height: 2000 mm; Width: 600 mm; Depth: 1000 mm;  Glass 
front door, full steel rear and side parts, 4 fans, 3 shelves, surge protector,  two 
cable penetrators - one on the ceiling, second on the floor, melnais  
(piem.  Linkbasic  42U NCB42-610-BAA-C) 
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4 48-ports Gigabit 
switch, 2 gab. 
 

Managed (WEB management) Switch Layer 2  
I/O Ports: 48 autosensing 10/100/1000 ports,  
                   4 SFP 100/1000 Mbps ports,  
Latency: 100 Mb Latency: < 8.4 µs (64-byte packets); 1000 Mb Latency: < 3.2 µs 
(64-byte packets), 
Bus speed: vismaz 104 Gb/s; Bandwidth: vismaz 77.4 mpps; Memory buffer: 
vismaz 1.5 MB; Size of table with MAC addresses: vismaz 16000 
Switching algorithm: store-and-forward 
Maximal power consumption: 60 W 
With 19" rack-mount kit, Wall mountable,  
Management, monitoring and configuration: WEB management,  SNMPv2 - 
Simple Network Management Protocol ver. 2, HTTPS - Hypertext Transfer 
Protocol Secure,  TFTP - Trivial File Transfer Protocol;  Authorization and access 
control protocol: SSL - Secure Sockets Layer;  Supported protocols and standards: 
IEEE 802.3 - 10BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, 
IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE 802.1Q - Virtual 
LANs, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control, IEEE 802.1AB - Link Layer 
Discovery Protocol, Auto MDI/MDI-X, Jumbo frame support, SNTP - Simple 
Network Time Protocol,  
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, BOOTP - Bootstrap Protocol; 
Support for 16 trunk up to 8 ports per trunk & Port mirroring. 
(piem. HP 1810-48G Switch (J9660A)) 

 

5 Tikla kabelis RJ45 
kat.6, 32 gab. 

Ethernet Network Patch Cable cat.6,   
garums 3m,  Screened Shielded Twisted Pair (SSTP)   

6 Garantijas laiks: 3 (trīs) gadi serveriem un switchiem.  
7 Piegādes laiks: 1 (viens) mēnesis pēc līguma noslēgšanas.  
Līdz ar šo apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajās specifikācijās norādītās 
prasības. 
Pretendenta pilnvarotā persona: 
 
___________________            _________________               ___________________ 
   /vārds, uzvārds/             /amats/                /paraksts/ 
 
______________, 2012.gada ___.________________ 
  /vieta/        /datums/ 
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Nolikuma pielikums Nr.2 Iepirkumam  

„Serveru un to piederumu piegāde” 
Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU CFI 2012/21/ESF 

 
 
 

LĪGUMS (projekts) 
 
Rīgā, 2012. gada ___._________ 

LU Cietvielu fizikas institūta  
līgumu uzskaites Nr. 2012/21/ESF 

<Pārdevēja nosaukums>  
līgumu uzskaites Nr. __________ 

 
Iepirkuma identifikācijas Nr.LU CFI 2012/21/ESF 

Latvijas Universitātes aģentūra – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā – LU 
CFI), turpmāk tekstā – Pircējs, tā direktora Andra Šternberga personā, kas rīkojas saskaņā ar LU CFI 
nolikumu, no vienas puses, 

un__________________________________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās 
_________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar tās statūtiem, no otras puses,  

abi kopā turpmāk tekstā – Puses un katrs atsevišķi turpmāk tekstā arī Puse, 

pamatojoties uz Pārdevēja piedāvājumu un Pircēja iepirkumu komisijas lēmumu par atklāta konkursa 
LU CFI 2012/21/ESF „Serveru un to piederumu piegāde” rezultātiem,  

ESF līdzfinansēta projekta „Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem” (Nr. 
2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141) izpildei  

noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums: 

1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Serverus un to piederumus, kuru tehniskā specifikācija norādīta 
šā līguma pielikumā Nr.1. (turpmāk tekstā - Preces). 

1.2. Līguma summa, ieskaitot visus ar līguma izpildi saistītos izdevumus un nodokļus ir Ls ____ 
(______________________________), turpmāk šā līguma tekstā saukta Līgumcena. 

2. PIEGĀDES IZPILDES - PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Preces Pircējam tiek piegādātas Ķengaraga ielā 8, Rīgā, Latvijā, LU Cietvielu fizikas institūta 
telpās.  

2.2. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā Preces tiek nodotas Pircējam pieņemšanas – nodošanas akta 
abpusējas parakstīšanas dienā, ne vēlāk kā 2012.gada ___._________. 

2.3. Pircējs veic avansa maksājumu Ls _______ ( ______________) jeb 50% apmērā no Līgumcenas 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un avansa rēķina saņemšanas. Atlikušo 
Līguma summas daļu Ls _____ (________________) jeb 50% no līgumcenas Pircējs apņemas apmaksāt 
10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no abpusēji parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 
un rēķina saņemšanas dienas. 

3.  LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA 

3.1. Līdz piegādāto Preču pilnas apmaksas izdarīšanai, piegādātās Preces ir Pārdevēja īpašums.  

Preču nejaušas bojāejas (bojājuma) risku sākot ar brīdi, kad Preces ir nogādātas Pircēja telpās, uzņemas 
Pircējs.  

Īpašumtiesības uz piegādātajām Precēm pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircēja banka akceptējusi 
maksājuma uzdevumu par piegādājamās Preču apmaksu.  
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3.2. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs, pēc Pārdevēja pirmā pieprasījuma, maksā Pārdevējam 
līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitdaļas) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nokavētā maksājuma summas. Nokavējuma 
procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 

3.3. Par Preču piegādes kavējumu Pārdevējs, pēc Pircēja pirmā pieprasījuma, maksā Pircējam 
līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitdaļas) apmērā no līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.  

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 

3.4. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ 
nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei.  

3.5. Neviena no šā noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu 
trešajām personām bez otras Puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem. 

3.6. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādātās Preču kvalitāti, kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs 
saskaņā ar Pārdevēja izsniegto garantijas sertifikātu. Preču garantijas remonts ir jāveic atbilstoši 
vispārpieņemtajai praksei šādām Precēm.  

Preces bojājumus Pircējs piesaka rakstiski pa faksu _________ vai ziņojot uz e-pasta adresi 
__________. Paraleli informācijas nodošanai var izmantot tālr._________ . 

Pārdevējs rakstiski pa faksu _________ vai e-pastu __________ apstiprina pieteikuma par Preces 
bojājumu saņemšanu. 

Pārdevēja reakcijas laiks (laiks no Preces bojājuma pieteikšanas līdz Pārdevēja speciālista ierašanās pie 
Pircēja brīdim) ir ne vairāk kā 2 (divas) darba dienas. Pretējā gadījumā Pārdevējs, pēc Pircēja pirmā 
pieprasījuma, maksā Pircējam sodu par līguma saistību nepildīšanu Ls 100 par katru reakcijas kavējuma 
darba dienu. 

Ja bojājumu neizdodas novērst 1 (vienas) nedēļas laikā, tad nākamā 1 (viena) mēneša laikā Pārdevējs 
piegādā jaunu ekvivalentu Preci. Ja 1 (viena) mēneša laikā nav piegādāta aizvietojošā Prece, tad nākamās 
1 (vienas) nedēļas laikā Pārdevējs atgriež Pircējam summu Preces iegādes vērtībā. 

3.7. Garantijas apkalpošanas perioda laikā notikuša bojājuma gadījumā Pārdevējs uz sava rēķina, 
nepazeminot Preces kvalitāti, veic bojātās daļas nomaiņu vai remontu. Garantijas saistības ir spēkā pie 
nosacījuma, ka nav iestājušies garantijas sertifikātā norādītie apstākļi, kas pārtrauc garantijas saistības.  

3.8. Precēm (serveriem un switchiem) tiek noteikts garantijas laiks: 3 (trīs) gadi no Preces piegādes 
brīža. 

3.9. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu Pārdevējs obligāti norāda visus nepieciešamos 
rekvizītus un datus, tajā skaitā ESF projekta numuru un nosaukumu (Projekts Nr.: 
2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141 „Nanomateriāli perspektīviem energoefek-tīviem 
risinājumiem”) un iepirkuma identifikācijas numuru (LU CFI 2012/21/ESF).  

3.10. Līguma 3.9.p. prasību neievērošanas gadījumā, Pircējs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz 
minēto prasību izpildei. 

4.  NEPĀRVARAMA VARA 

4.1. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras 
akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses 
nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, 
kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) 
mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski 
piegādātajām Precēm. 
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5.  CITI NOTEIKUMI 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai abpusējai Līguma saistību 
izpildei. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu, apmaksas, piegādes u.c. 
nosacījumiem un atceļ visas iepriekšējās sarakstes un mutiskas vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm 
līdz Līguma parakstīšanai. 

5.2. Pasūtītājs vienpusēji ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja Preču piegāde kavējas vairāk par 2 (divām) nedēļām 
pēc šī Līguma 2.2.punktā norādītā termiņa vai pēc likumīgi pagarinātā termiņa beigām. 

5.3. Ja Prece netiek piegādāta un līgums tiek lauzts, Pārdevējs atmaksā avansu 2 (divu) nedēļu laikā pēc 
Līguma laušanas. 

5.4. Visi būtiskie paziņojumi, kas attiecas uz šā Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi ierakstītā vēstulē uz šā 
Līguma 6.punktā norādītām adresēm, vai nododami Pusēm personīgi. Ja paziņojumi tiek sūtīti ierakstītā 
vēstulē, tie uzskatāmi par saņemtiem trešajā dienā pēc to nosūtīšanas Latvijas adresātiem. Adreses maiņa 
kļūst saistoša otrai Pusei, tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta nosūta tai paziņojumu vai dokumentu, 
kas apstiprina šādas izmaiņas. 

5.5. Lai paātrinātu informācijas apriti, visi dokumenti adresātam vispirms jānosūta pa faksu vai uz 
oficiālo norādīto e-pasta adresi un saņēmējam jāatsūta apstiprinājums par saņemšanu. 

5.6. Visi strīdi un domstarpības, kādas Pusēm radušās šā Līguma izpildes gaitā, un nav atrisināmas 
pārrunu ceļā 30 dienu laikā, tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesu iestādēs, Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

5.7. Līguma teksts var tikt grozīts vai papildināts Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot to 
rakstveidā. Jebkurš šāds rakstisks akts kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.8. Puses ar savu parakstu apliecina, ka tām ir visas tiesības (pilnvaras) slēgt Līgumu un ar to iegūstot 
savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus. Ja Pārdevēja pārstāvis līguma 
noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pārdevēju, tad viņš/viņa pats/pati, kā fiziska persona 
atbild par līgumsaistību izpildi ar visu savu mantu.  

5.9. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (kontaktēties ar otru Pusi, parakstīt 
Preces pavadzīmes-rēķinus, nodot/saņemt Preci) šādas personas:  

5.9.1. no Pircēja puses: _____________ _______________________; 

5.9.2. no Pārdevēja puses ___________ _________________________. 

5.10. Šis Līgums ir uzrakstīts divos autentiskos eksemplāros uz ___ (lapu skaits vārdos) lapām, t.sk. 
Līguma 1. pielikums uz ___ (lapu skaits vārdos) lapām. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs tiek 
nodots Pircējam, bet otrs – Pārdevējam. 
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Atklāta konkursa Nr. LU CFI 2012/21/ESF „Serveru un to piederumu piegāde” nolikums 

 
6.  LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

Pircējs: Pārdevējs: 

Latvijas Universitātes aģentūra – Latvijas 
Universitātes Cietvielu fizikas institūts 

Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, 
LV-1063, Latvija 

PVN reģ.Nr. LV90002124925 

Norēķinu konts: 
LV36TREL9154367000000, 

Banka: Valsts Kase,  

Bankas kods: TRELLV22 

Nosaukums:______________________ 

Juridiskā adrese: __________________ 

Biroja adrese: ____________________ 

PVN reģ.Nr. _____________________ 

Norēķinu konts: ___________________ 

Banka: __________________________ 

Bankas kods: _____________________ 

Pircējs: Pārdevējs: 

 

______________________ 

Paraksts                                  Z.v. 

 

______________________ 

Paraksts                                  Z.v. 
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Atklāta konkursa Nr. LU CFI 2012/21/ESF „Serveru un to piederumu piegāde” nolikums 

Līguma pielikums Nr.1 
līgumam par iepirkumu Nr. LU CFI 2012/21/ESF „Serveru un to piederumu piegāde”, noslēgtam 

starp LU Cietvielu fizikas institūtu, LU aģentūru 
un  ____________________________________________________________ 

 

LU Cietvielu fizikas institūta  
līgumu uzskaites Nr. 2012/21/ESF 

<Piegādātāja nosaukums>  
līgumu uzskaites Nr. __________ 

Rīgā, 2012. gada ___._________ 
Iepirkuma identifikācijas Nr.LU CFI 2012/21/ESF 

Latvijas Universitātes aģentūra – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā – LU 
CFI), turpmāk tekstā – Pircējs, tā direktora Andra Šternberga personā, kas rīkojas saskaņā ar LU CFI 
nolikumu, no vienas puses, 

un__________________________________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās 
_________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar tās statūtiem, no otras puses,  

abi kopā turpmāk tekstā – Puses un katrs atsevišķi turpmāk tekstā arī Puse, 

vienojas par šādām piegādājamajām Precēm, to cenām un garantijas laika termiņu: 
Piegādājamās Preces 
(nosaukums, ražotājs, 

modelis) 

Dau-
dzums, 

gab. 

Cena* 
piegādes 
vietā, Ls 

Summa*, 
Ls Garantijas 

laiks 
Piegādes 

vieta 

1U serveris ar 2 CPU  
Ražotājs: 
Modelis: 

**   3 gadi 

42U rack-tipa skapis  
Ražotājs: 
Modelis: 

2    

48-ports Gigabit switch  
Ražotājs: 
Modelis: 

2   3 gadi 

Tikla kabelis RJ45 kat.6 
 Ražotājs: 
Modelis: 

32    

LU 
Cietvielu 
fizikas 
institūts, 
Ķengaraga 
iela 8, Rīga, 
Latvija 

* Ppreču cenas un summas šeit tiek norādītas ar 21% PVN. 
** Maksimālais daudzums ir 15 gab. Daudzums tiks precizēts slēdzot līgumu vai veicot 
piegādes. 
 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA: Serveri un to piederumi 

(Šeit tiks ievietots Pārdevēja Tehniskais piedāvājums, kurš ir sastādīts, izmantojot šī 
nolikuma 1.pielikumā doto Tehnisko specifikāciju.) 
 
 

Pircējs: Pārdevējs: 

 

______________________ 

Paraksts                                  Z.v. 

 

______________________ 

Paraksts                                  Z.v. 
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Atklāta konkursa Nr. LU CFI 2012/21/ESF „Serveru un to piederumu piegāde” nolikums 

Nolikuma pielikums Nr.3.1. Iepirkumam  
„Serveru un to piederumu piegāde” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU CFI 2012/21/ESF 
 
 
AIZPILDA PRETENDENTS  
 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 
 
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, LU aģentūra 
Iepirkums Nr: LUCFI/2012/21/ESF _______________________________ 

/Datums/ 
 

Iepirkuma nosaukums:  
„Serveru un to piederumu piegāde” 

(Projekta ID Nr.: 2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141) 
Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam piegādāt  
Serverus un to piederumus saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem konkursa 
noteikumiem, par summu:  

_____________________________________________________________________ 

(kopējā piedāvājuma cena bez PVN, vārdos un skaitļos) 

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies piegādāt augstāk minētos Serverus un to 
piederumus 1 mēneša laikā no Līguma noslēgšanas saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu, kas ir daļa 
no mūsu piedāvājuma. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 2 (divus) mēnešus no konkursa Nolikumā 
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā 
esamības termiņa izbeigšanās. 

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas satur Pretendentu atlases dokumentus, Tehnisko 
piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu. 

Pretendenta nosaukums:  
Jurid.adrese  
Faktiskā adrese  
Reģ.Nr  
PVN maksātāja Nr.  
Tālrunis  
Fakss  
e-pasta adrese  
Interneta adrese  
Kontaktpersona  
Kontaktpersonas tālr. un e-pasts  

Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats  

Pilnvarotās personas paraksts  
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Atklāta konkursa Nr. LU CFI 2012/21/ESF „Serveru un to piederumu piegāde” nolikums 

 
Nolikuma pielikums Nr.3.2. Iepirkumam  

„Serveru un to piederumu piegāde” 
Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU CFI 2012/21/ESF 

 
 
AIZPILDA PRETENDENTS 

 
 

Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veikto līdzvērtīgu preču  
(datortehnikas, tai skaitā serveru) piegāžu saraksts 

 
(Minēt 3-5 lielākās piegādes, vismaz 3 no šīm piegādēm jābūt serveru piegādēm. Pievienot 

pozitīvas atsauksmes par vismaz 3 (trīs) šeit minētajām Pretendenta veiktajām piegādēm pēdējo 
trīs gadu laikā. Vismaz 2 (divām) no šīm atsauksmēm jābūt par serveru piegādēm.) 

 
Nr. Piegādes līguma īss 

raksturojums 
Piegādes 
līguma 
apjoms, 

LVL 

Pasūtītāja 
nosaukums, 

adrese 

Piegādes 
līguma 

uzsākšanas un  
pabeigšanas 

gads/ mēnesis 
     
     
     
     
     

 
 
Pretendenta pilnvarotā persona: 
 
___________________            _________________               ___________________ 
  /vārds, uzvārds/             /amats/                /paraksts/ 
 
______________, 2012.gada ___.________________ 
 /vieta/         /datums/ 
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Atklāta konkursa Nr. LU CFI 2012/21/ESF „Serveru un to piederumu piegāde” nolikums 

 
 

Nolikuma pielikums Nr.4. Iepirkumam  
„Serveru un to piederumu piegāde” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU CFI 2012/21/ESF 
 

AIZPILDA PRETENDENTS  
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

iepirkumam Nr. LU CFI 2012/21/ESF 
„Serveru un to piederumu piegāde” 

 (Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta „Nanomateriāli perspektīviem 
energoefektīviem risinājumiem” (Nr. 2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141) ietvaros.) 

 
N.p.
k. 

Prece Daudzums, 
gab. 

Vienības cena 
bez PVN, Ls 

Summa bez PVN, Ls 

1 1U serveris ar 2 CPU  
(atbilstošs tehniskajam piedāvājumam) 

15   

2 42U rack-tipa skapis  
(atbilstošs tehniskajam piedāvājumam) 

2   

3 48-ports Gigabit switch  
(atbilstošs tehniskajam piedāvājumam) 

2   

4 Tikla kabelis RJ45 kat.6 
 (atbilstošs tehniskajam piedāvājumam) 

32   

  Kopā bez PVN, Ls  
   21% PVN, Ls  
  Kopā ar 21% PVN, Ls  

 
* Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas ar visām atlaidēm un visiem nodokļiem, ar kuriem tiek 
apliktas piedāvātās preces, bet bez PVN. Cena, kas nebūs dota LVL, tiks konvertēta uz LVL pēc 
Latvijas Bankas noteiktā kursa piedāvājumu atvēršanas dienā. 

  

 
Pretendenta pilnvarotā persona: 
 
___________________            _________________               ___________________ 
   /vārds, uzvārds/            /amats/                /paraksts/ 
 
______________, 2012.gada ___.________________ 
 /vieta/         /datums/ 
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