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Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2012/24/ERAF 
Pasūtītājs: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts; PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: 
ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012., 
paragrāfs 2. 

Iepirkums tiek veikts Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, 
konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei. 

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam. 

Iepirkuma priekšmets Paredzamā 
līgumcena 
bez PVN, 

Ls 

Informā-
cijas ievie-

tošanas 
datums 

Piedāvāju-
mu iesnieg-

šanas 
termiņš 

Iesnieg- 
to piedā-
vājumu 
skaits 

Līguma 
izpildītājs 

Lēmuma 
pieņemšanas 

datums 

Līguma 
termiņš 

Līgum- 
cena, bez 
PVN, Ls 

Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana, 1 gab. 
1. Informatīvais stends atbilst „Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. 

gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības 
fondu finansējuma saņēmējiem”, kas izstrādātas, balstoties uz EK 
Regulu Nr. 1828/2006, prasībām saskaņā ar vadlīnijām -  
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-
13_publicitate_vadlinijas.pdf 

2. Izpildītājs nodrošina informatīvā stenda uzstādīšanu pie Latvijas 
Universitātes Cietvielu fizikas institūta ēkas Ķengaraga ielā 8, Rīgā 
un uzstādīšanas darbu saskaņošanu ar Rīgas pilsētas Domes 
atbildīgajām personām. 

3. Izpildītājs informatīvā stenda dizainu un informāciju pirms 
izgatavošanas saskaņo ar Pasūtītāju. Stenda izmēri – 2m x 1,3m. 

Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma 
noslēgšanas. 

CPV kods: 22462000-6 

500 - 1000 25.09. 
2012. 

08.10. 
2012. 
10.00 

     

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv

Piedāvājuma iesniegšana: 
Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Piedāvājums sastāv no: 
1) Tehniskā piedāvājuma (atbilstoši šī uzaicinājuma pielikumā Nr.1 dotajai veidlapai) 
2) Pieteikuma-Apliecinājuma-Finanšu piedāvājuma (atbilstoši šī uzaicinājuma pielikumā Nr.2 dotajai veidlapai). 

Piedāvājumu var iesniegt sūtot pa pastu uz adresi: LU aģentūra – LU Cietvielu fizikas institūts, Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, vai nogādājot to ar kurjerpastu vai personīgi 
minētajā adresē 2.stāvā sekretariātā vai 247.telpā darba dienās no 8.30 līdz 17.00. Piedāvājumu var iesniegt arī pa e-pastu vai faksu, oriģinālu iesniedzot vēlāk.  

Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana: 

mailto:ISSP@cfi.lu.lv
http://www.cfi.lu.lv/
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/7-13_publicitate_vadlinijas.pdf
mailto:Janis.Pinnis@cfi.lu.lv
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Kad būs saņemta(s) augstāk minētā(s) izziņa(s) un pieņemts lēmums par uzvarētāju, iepirkuma rezultāti 3 darba dienu laikā tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapā. Kad būs 
noslēgts līgums, iepirkuma rezultāti 5 darba dienu laikā tiks publicēti IUB mājas lapā. 

Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskatīs Pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatēs, ka attiecībā uz Pretendentu pastāv šī Uzaicinājuma 
2.pielikuma sadaļas „Apliecinājums” punktos 1) un 2) minētie apstākļi. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst kvalifikācijas un tehniskajām 
prasībām. Tiks vērtētas Finanšu piedāvājuma ailē „Kopā bez PVN” uzrādītās summas. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 panta (52) daļu, no Pretendenta, kuram būs prasībām atbilstošs piedāvājums un zemākā piedāvātā līgumcena, Pasūtītājs pieprasīs 
iesniegt 10 darba dienu laikā izziņu(as), ne vecāku(as) par 1 mēnesi, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta) kompetenta institūcija un kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un tikai tad Pasūtītājs atzīs šo Pretendentu par uzvarētāju un slēgs ar to 
līgumu.  

 



AIZPILDA PRETENDENTS 
1. pielikums 

iepirkuma LU CFI 2012/24/ERAF „Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana” 
uzaicinājumam 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

Pasūtītāja tehniskās prasības Pretendenta piedāvājums 
Informatīvais stends (1 gab.).  
1. Izstrādāt informatīvā stenda dizainu, saskaņojot to ar Pasūtītāja 

kontaktpersonu (saskaņošanai paredzamais laiks- 3 darba dienas). 
 

2. Informatīvais stends satur sekojošu informāciju:  
• Projekta nosaukums un numurs; 
• Finansējuma saņēmējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas 

Universitātes Cietvielu fizikas institūts” 
• Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība; 
• Īsa informācija par projektu; 
• Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo; 
• sauklis: ”Ieguldījums tavā nākotnē”; 
• Eiropas Savienības logo (karogs) ar norādi „Eiropas Savienība”. 

Informatīvā stenda piemērs parādīts 1. attēlā. 

 

3. Tehniskais risinājums:  
• informatīvā stenda plāksne tiek izgatavota no viena gabala loksnes, 

vismaz no 5 mm bieza PVH balta, matēta materiāla; 
• plāksnes materiālam ir jāiztur vēja pūsmas, kas veidojas pie 

Pasūtītāja telpām, ņemot vērā, ka tās atrodas tuvu Daugavas krastam 
Ķengaraga ielā 8; plāksnes stiprināšanai no aizmugures var tikt 
izmantots cits papildus materiāls (finieris, papildus 
karkass/stiprinājumi un/vai tml);  

• Piegādātājs Informatīvajam stendam nodrošina garantiju līdz 2015. 
gada 30. septembrim un šajā laikā atbild par plāksnes kvalitāti. 
Atmosfēras apstākļu izraisītu bojājumu gadījumā (vējš, lietus, saule) 
Piegādātājs bez papildus samaksas remontē bojāto plāksni vai 
aizvieto to ar citu plāksni (izņemot, ja bojājumus radījusi vētra ar 
vēja ātrumu brāzmās lielāku par 30 m/s); 

• informatīvā stenda plāksne tiek apdrukāta ar nepieciešamo 
informāciju, atbilstošos krāsu toņos, saskaņā ar Eiropas Savienības 
fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijām 
Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem; 

• uzdrukātajai informācijai jābūt pārklātai ar nodilumizturīgu 
pārklājumu, lai novērstu mehāniskas iedarbības bojājumu rašanos; 

• rāmis izgatavots no izturīga metāla profila, kura platums ir ne 
mazāks par 30 mm. 

• stenda rāmja kājas ir iestiprinātas zemē (tās iedzenot vai 
iebetonējot) un, ja nepieciešams, papildus nodrošinot pret apgāšanos 
ar atbalsta struktūru; 

• informatīvā stenda plāksnes izmēri: platums 2000 mm augstums 
1300 mm; 

• kopējais stenda augstums 3000 mm. 

 

4. Piegādātājs ir atbildīgs par ar stenda izvietošanu nepieciešamo 
saskaņojumu nokārtošanu Rīgas Domē.  
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5. Informatīvais stends ir jāizgatavo un jāuzstāda Pasūtītāja norādītajā 
vietā (LU Cietvielu fizikas institūta ēkas, Ķengaraga ielā 8, Rīgā 
tuvumā) ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma 
noslēgšanas. 
Piegādātājs pirms piedāvājumu iesniegšanas var veikt stenda 
uzstādīšanas vietas apskati, savu apmeklējumu piesakot 1 darba dienu 
iepriekš. 
Uzstādīšanas termiņš, saskaņojot to ar Pasūtītāju, varēs tikt pagarināts, 
ja objektīvu apstākļu dēļ to aizkavēs Rīgas domes saskaņojuma 
saņemšana. Šāds pagarinājums nevarēs būt lielāks par papildus 
saskaņošanām nepieciešamo.  

 

7. Piedāvājumam pievieno orientējošo stenda sagatavošanas un 
uzstādīšanas laika grafiku (atsevišķi izdalot vismaz šādas pozīcijas - 
dizaina saskaņošana ar Pasūtītāju, saskaņojuma iegūšana Rīgas Domē, 
stenda izgatavošana un stenda uzstādīšana). 

 

8. Piegādātājs cenu piedāvājumā atsevišķi norāda cenu papildus: 
1) 3 informatīvā stenda plākšņu izgatavošanai un uzstādīšanai 

(norādot atsevišķi cenu par 1 gabalu), kuras Pasūtītājs var 
pieprasīt gadījumos, ja uzstādītā stenda plāksne ir tikusi 
sabojāta trešo pušu ļaunprātīgas rīcības dēļ kā arī  

2) atsevišķi norādīt cenu 1 reizei par visa stenda atjaunošanu 
gadījumam, ja to būs sabojājusi vētra ar vēja ātrumu lielāku par 
30 m/s. 

 

 
1.attēls 

 
Informatīvais stends 

 
 

 
 
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona): 
 
________________________          ___________________               ________________ 
   /vārds, uzvārds/           /amats/                     /paraksts/ 
 
____________________2012.gada ___._____________ 
/sastādīšanas vieta/ 
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AIZPILDA PRETENDENTS 
2. pielikums 

iepirkuma LU CFI 2012/24/ERAF „Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana” uzaicinājumam 
Pretendenta nosaukums: _________________________________________________ 
 
Reģ.Nr. ____________________PVN maksātāja Nr.___________________________ 
 
Jurid. adrese  __________________________________________________________ 
 
Faktiskā adrese _________________________________________________________ 
 
Tālrunis/fakss/e-pasts________________/ _________________/ _________________ 
 

Apliecinājums 
Vēlamies piedalīties ERAF līdzfinansēta projekta Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 
„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes 
pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei veiktajā iepirkumā LU CFI 
2012/24/ERAF „Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana” un ar šo apliecinām, ka visas 
piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un ka attiecībā uz mums kā uz Pretendentu nepastāv šādi 
nosacījumi: 

1) pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā 
bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs 
likvidēts; 

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

Finanšu piedāvājums 

Šī iepirkuma tehniskajām specifikācijām atbilstoša Informatīvā stenda izgatavošanas un uzstādīšanas 
cena (ar ietvertām atlaidēm un visiem nodokļiem) ir: 

 Skaits Cena, bez PVN Summa, bez PVN
Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana 1   
Papildus* informatīvo stenda plākšņu 
izgatavošana un uzstādīšana 

3   

Visa stenda atjaunošana 1   
  Kopā bez PVN  
  21% PVN  
  Kopā ar 21% PVN  
* Papildus informatīvo stenda plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu Pasūtītājs var pirkt gadījumos, ja 
uzstādītās plāksnes ir tikušas sabojātas trešo pušu ļaunprātīgas rīcības vai vētras ar vēja ātrumu brāzmās 
lielāku par 30 m/s dēļ. 
 
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona): 
 
________________________          ___________________               ________________ 
   /vārds, uzvārds/           /amats/                     /paraksts/ 
 
____________________2012.gada ___._____________ 
/sastādīšanas vieta/ 
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3. pielikums 
iepirkuma LU CFI 2012/24/ERAF „Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana” 

uzaicinājumam 
Līgums (projekts) 

Rīgā, 2012. gada __. _________ 
 

LU aģentūras – LU Cietvielu fizikas institūta  
līgumu uzskaites Nr. 2012/24/ERAF 
Iepirkuma identifikācijas Nr. LU CFI 2012/24/ERAF 

 
līgumu uzskaites Nr. __________

LU aģentūra – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā LU CFI), 
turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās direktora Andra Šternberga personā, no vienas puses, 

un ________________________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, tās ______________________ 
___________________ personā, no otras puses, 

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk saukti Puses, 

pamatojoties uz _______________________ piedāvājumu un LU CFI iepirkumu komisijas lēmumu 
par iepirkuma Nr. LU CFI 2012/24/ERAF „Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana”, 

ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un 
daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra 
zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” realizācijai noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par 
sekojošo: 

1. Darījuma priekšmets 
1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs apņemas piegādāt Līguma 1.pielikumā noteikto Informatīvo 

stendu (turpmāk – arī Preci) projekta publicitātes nodrošināšanai. Līdz ar līguma parakstīšanu 
ir izdarīts pasūtījums par līguma apjomu - informatīvā stenda piegāde un uzstādīšana 
(specifikācijas punkti 1-7). 

1.2. Piegādātājs Preci piegādā pēc adreses: LU aģentūra – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas 
institūts, Rīga, Ķengaraga iela 8. Preču piegādi Piegādātājs veic saskaņā ar Līguma, iepirkuma 
un Piegādātāja iesniegtā piedāvājuma nosacījumiem. 

1.3. Informatīvā stenda piegāde un uzstādīšana ir jānodrošina ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba 
dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Uzstādīšanas termiņš, saskaņojot to ar Pasūtītāju, var tikt 
pagarināts, ja objektīvu apstākļu dēļ to aizkavē Rīgas domes saskaņojuma saņemšana. Šāds 
pagarinājums nevar būt lielāks par papildus saskaņošanām nepieciešamo. 

1.4. Informatīvā stenda plākšņu aizvietošana ir jānodrošina 7 darba dienu laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas, visa stenda atjaunošana ir jānodrošina 10 darba dienu laikā no pieprasījuma 
saņemšanas. 

 
2. Preces cena un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa par Līguma nosacījumiem atbilstošām Precēm ir LVL ___________ 
(summa vārdiem), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis ____% (_____ procents), kas 
sastāda LVL ________ (summa vārdiem), turpmāk tekstā Līguma summa. Līguma summā ir 
iekļautas visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas. 

2.2. Līguma summu mīnuss avansa summa, ja tāda ir bijusi pieprasīta, Pasūtītājs apmaksā 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes saskaņā ar Pušu parakstīto Pavadzīmi un 
pieņemšanas nodošanas aktu atbilstoši saņemtajam piegādātajam un uzstādītajam preču 
apjomam, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītāja bankas kontā. 

2.3. Par sākotnējo informatīvā stenda piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājs var pieprasīt avansa 
maksājumu 25% apmērā no stenda piegādes un uzstādīšanas cenas. 
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2.4. Par papildus informatīvā stenda plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu (esošās aizvietošanu) vai 
visa stenda atjaunošanu Pasūtītājs maksā 10 darba dienu laikā pēc katra konkrētā pieprasījuma 
izpildes. 
 

3. Preces pieņemšanas kārtība 
3.1. Precei, t.sk. tajā izmantotajiem materiāliem, jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā 

stāvoklī, atbilstošām noteiktajai tehniskajai specifikācijai un Pasūtītāja definētajām prasībām. 
3.2. Saņemot Preci, Pasūtītājs veic nodotās Preces vizuālo (sākotnējo) pārbaudi. Ja tiek konstatēti 

vizuāli defekti vai nodotās Preces neatbilstība Līguma noteikumiem un tehniskajai 
specifikācijai, Pasūtītājs Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi-rēķinu neparaksta līdz nepilnību 
novēršanai. Ja sākotnējās pārbaudes laikā netiek konstatētas nepilnības, Pasūtītājs nekavējoties, 
bet ne vēlāk kā vienas dienas laikā paraksta preču pavadzīmi-rēķinu. 

3.3. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pēc preču piegāde un uzstādīšanas pārliecinās, ka viss ir veikts 
atbilstoši prasībām, pēc kā tiek abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts, kas kalpo par 
pamatu norēķinu par piegādi un uzstādīšanu veikšanai. 

 
4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā.  
4.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt 

informāciju par piegādes laiku un apstākļiem, kas varētu kavēt piegādi. 
4.3. Pasūtītājam ir pienākums parakstīt pavadzīmi, ja Prece ir piegādāta saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem. 
5. Piegādātāja tiesības un pienākumi  

5.1. Piegādātājs piegādā Preces, iepriekš savstarpēji vienojoties par konkrētu Preču piegādes laiku.  
5.2. Līguma izpildē Piegādātājam ir jāievēro Līguma noteikumi un Pārstāvja tiešie norādījumi un 

prasības. 
5.3. Piegādātājam ir pienākums pēc Pārstāvja pieprasījuma sniegt informāciju par: 

5.3.1. Preces piegādes gaitu; 
5.3.2. apstākļiem, kas traucē Preces piegādi; 

5.4. Piegādātājs garantē Preces kvalitāti un atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām tehniskajām 
prasībām. 

5.5. Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši iepirkuma nolikumā minētie nosacījumi 
attiecībā uz Preces Piegādi, garantijas apkalpošanu u.c. 

5.6. Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem veikt Preces tehnisko apkopi 
un Preces bojājuma gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Līgumā un iepirkuma 
nolikumā minētajā kārtībā. 

 
6. Preces garantijas nosacījumi un apmācība 

6.1. Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir līdz 2015. gada 30. septembrim. Preces 
garantijas serviss jānodrošina ekspluatācijas vietā, izņemot, ja ekspluatācijas vietā to nav 
iespējams veikt. 

6.2. Bojājumus var pieteikt darba laikā pa tālruni ____________.  
6.3. Preces bojājumu novēršanas laiks no bojājuma pieteikšanas brīža nedrīkst būt lielāks par 10 

darba dienām. 
7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 
līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. 

7.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 
par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa 
uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc 
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pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un 
kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

7.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no 
savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu. 
 

8. Pušu atbildība 
8.1. Par katru nokavēto Preces piegādes un uzstādīšanas dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,75% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas. 
8.2. Ja Pasūtītājs Līguma 2.punktā paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, viņš 

maksā Piegādātājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma summas 
par katru nokavēto maksājuma dienu. 

8.3. Ja Piegādātājs kavē Preces bojājuma novēršanu kritiskos gadījumos – Piegādātājs maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 2% (divi procenti) no Līguma summas par katru nokavējuma dienu. Pie 
nebūtiskiem defektiem par katru kavējuma dienu – 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no 
Līguma summas. 

8.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 
vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības 
ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.  
 

9. Nobeiguma nosacījumi 
9.1. Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.  
9.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 
9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, vismaz piecas dienas iepriekš par to rakstveidā paziņojot 

Izpildītājam, lauzt Līgumu, ja Piegādātājs atkārtoti (vismaz divas reizes) piegādā nekvalitatīvu 
vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, kā arī, ja turpmāka Preces iegāde nav nepieciešama 
vai, ja Piegādātājs kavē Preču piegādi ilgāk par 10 (desmit) darba dienām pēc Līguma 1.3.vai 
1.4. apakšpunktā norādītā termiņa notecējuma. 

9.4. Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. 
9.5. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies 

atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, 
Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

9.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma 
noteikumus. 

9.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 
juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. 

9.8. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie 
atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt. 

 
10. Pušu rekvizīti 

 
Pasūtītājs: Piegādātājs: 
LU aģentūra – Latvijas Universitātes Cietvielu 
fizikas institūts  

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

Juridiskā adrese:  

 Biroja adrese: 
PVN reģ.Nr. LV90002124925 PVN reģ.Nr.:  

 8



Norēķinu konts: 
LV45TREL9154361000000, 
Banka: Valsts kase 

Norēķinu konts:  
Banka:  

Bankas kods: TRELLV22 Bankas kods:  
Pasūtītājs: Piegādātājs: 
 

______________________ 
paraksts                    Z.v. 

 

______________________ 
paraksts                    Z.v. 
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1. pielikums 
Līgumam Nr. 2012/24/ERAF „Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana” 

 
 
 

Tehniskā specifikācija 
 
 
(Šeit tiek ievietota Tehniskā piedāvājuma tabula no Piegādātāja piedāvājuma) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasūtītājs: 
 

Piegādātājs: 

 
______________________ 
paraksts                    Z.v. 

 
_____________________ 
paraksts                    Z.v. 
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2. pielikums 
Līgumam Nr. 2012/24/ERAF „Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana” 

 
Pieņemšanas – nodošanas akts 

 
Rīgā, 2012. gada __. _________ 
 
LU aģentūras – LU Cietvielu fizikas institūta  
līgumu uzskaites Nr. 2012/24/ERAF 
Iepirkuma identifikācijas Nr. LU CFI 2012/24/ERAF 

 
līgumu uzskaites Nr. __________

 

LU aģentūra – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā LU CFI), 
turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās direktora Andra Šternberga personā, no vienas puses, 

un _____________________________________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, tās 
_________________________________ ________ personā, no otras puses, 

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk saukti Puses, 

ar šo Pieņemšanas – nodošanas aktu konstatē un apstiprina, ka  

2012. gada ___._______noslēgtā līguma par iepirkumu Nr.LUCFI 2012/24/ERAF 
„Informatīvā stenda izgatavošana un uzstādīšana” ietvaros Piegādātājs ir izpildījis savas 
saistības pilnā apjomā un labā kvalitātē: 

- ir piegādāta un uzstādīta visa līgumā paredzētā / pasūtītā prece; 

- piegādātās preces specifikācijas un kvalitāte atbilst līgumā paredzētajām 
specifikācijām un kvalitātei; 

- šis Pieņemšanas – nodošanas akts kalpo par pamatu Pušu savstarpējam norēķinam. 
 
 
 
 
 
Pasūtītājs: 

 
Piegādātājs: 

 
 
______________________ 
paraksts                    Z.v. 

 
 
______________________ 
paraksts                    Z.v. 
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