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Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2012/9/ERAF 
Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0272/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/088 „Inovatīvi stiklu pārklājumi” ietvaros. 

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 

Tehnoloģisko iekārtu noma: Izsmidzināšanas iekārtas noma 
atbilstoši 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai. 
Līguma ilgums – 12 mēneši. Iekārta lietošanai nepieciešama 10 
nedēļas, aktivitātes sadalot 1-2 nedēļu garos periodos 12 kalendāro 
mēnešu laikā.  
Izsmidzināšanas iekārtu ir paredzēts izmantot piegādātāja telpās. 
Iekārtai ir jāatrodas Rīgā. 
CPV kods: 31000000-6 

 3000 - 
19999 

19.03. 
2012. 

30.03. 
2012. 
10:00 

 

     

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

Piedāvājuma iesniegšana: 
Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.  
Piedāvājums sastāv no: 
1) Tehniskā piedāvājuma (atbilstoši pielikumā Nr.1 dotajai veidlapai „Tehniskā specifikācija-piedāvājums”); 
2) Pieteikuma-apliecinājuma-finanšu piedāvājuma (atbilstoši pielikumā Nr.2 dotajai veidlapai). 

Piedāvājumam jāpievieno uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija. 

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 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: 
Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst kvalifikācijas un tehniskajām prasībām. Tiks salīdzinātas cenas, kas būs norādītas Finanšu 
piedāvājumā, bez PVN.

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 VID izsniegtu izziņu, ne vecāku par 1 mēnesi, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tai skaitā sociālā nodokļa parādu, kas būtu 
lielāki par 100 Ls, un tikai tad Pasūtītājs atzīs šo Pretendentu par uzvarētāju un slēgs ar to līgumu.  

Kad būs saņemta VID izziņa un pieņemts lēmums par uzvarētāju, iepirkuma rezultāti 3 darba dienu laikā tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapā. Kad būs noslēgts līgums, 
iepirkuma rezultāti 5 dienu laikā tiks publicēti IUB mājas lapā. 

mailto:Janis.Pinnis@cfi.lu.lv
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1. pielikums 
iepirkuma LU CFI 2012/9/ERAF „Tehnoloģisko iekārtu noma: Izsmidzināšanas iekārtas noma” 

uzaicinājumam 
 

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta Nr. 2010/0272/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/088 
„Inovatīvi stiklu pārklājumi” ietvaros. 

Tehniskā specifikācija - Piedāvājums 
Minimālās tehniskās prasības 

Nr. Nosacījumi Pasūtītāja prasības 
Pretendenta tehniskais 

piedāvājums 
(aizpilda pretendents, norādot, vai 

piedāvājums atbilst prasībām) 

 1.  Vispārīgās prasības  
1.1 Nenodefi-

nētās 
prasības 

Ja tehniskajās specifikācijās kāda uz šo 
līgumu attiecošās tehniskā prasība nav 
definēta, tai ir jāatbilst minimālajām 
vispārpieņemtajām prasībām vai 
standartiem. 

 

1.2 Nomājamās 
iekārtas 
stāvoklis 

Iekārtai jābūt tehniski labā stāvoklī, 
nomas laikā paredzot tikai tādus 
uzturēšanas un tehniskās apkopes 
pasākumus, kādi šādā laika periodā ir 
neizbēgami saskaņā ar nozares stan-
dartiem un vispārēji pieņemto praksi. 
Iekārtas uzturēšanu un apkopi līguma 
darbības laikā veic piegādātājs. 

 

 2.  Tehnoloģisko iekārtu noma: 
Izsmidzināšanas iekārtas noma 

Iekārtas modelis: 

2.1 Iekārtas 
pielie-
tojums 

Oksīdu pārklājumu, tai skaitā 
caurspīdīgu elektriski vadošu 
pārklājumu, izgatavošana ar metālisku 
vai keramikas mērķu izsmidzināšanu 
reaktīvā vai kvazireaktīvā procesā. 

 

2.2 Pārklājamie 
objekti  

Plastmasas ruļļi, 30 cm plati, 50-200 m 
gari.  

 

2.3 Vakuuma 
sistēma  
 

Gala vakuums 5×10-6 Torr. 
Darba spiediens no 1 līdz 10 mTorr. 
Vakuuma mērītāji gala vakuuma un 
darba spiediena diapazonā.  

 

2.4 Gāzu 
ievades 
sistēma 

4 gāzu ievades kanāli: argons ar 
plūsmas kontroli 0,2-500 sccm 
diapazonā, skābeklis ar plūsmas 
kontroli 0,02-10 sccm un 0,2-100 sccm 
diapazonā, ūdeņradis ar plūsmas 
kontroli 0,2-100 sccm diapazonā. 

 

2.5 Izsmidzi-
nāšanas 
sistēma 

Manetrons, ar barošanas avotiem 
darbināšanai DC un pulsējoša DC 
režīmā. 

 

2.6 Procesa 
kontrole 
 

Nepieciešama pārklājumu elektriskās 
pretestības un optiskās caurlaidības 
mērīšana procesa laikā. 
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2.7 Optiskie 
ievadi 
 

Nepieciešami ievadi/izvadi procesa 
kontrolei ar plazmas optiskās emisijas 
spektroskopijas palīdzību. 

 

 
 
3. Nomas līguma termiņš 
12 mēneši skaitot no līguma noslēgšanas. 
4. Nomas līguma izpildes vieta 
Nomājamā Izsmidzināšanas iekārta tiks izmantota piegādātāja telpās. 
 
 
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona): 
 
 
________________________          ___________________               ________________ 
   /vārds, uzvārds/           /amats/                      /paraksts/ 
 
____________________2012.gada ___._____________ 
/sastādīšanas vieta/ 
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AIZPILDA PRETENDENTS    
2. pielikums 

iepirkuma LU CFI 2012/9/ERAF „Tehnoloģisko iekārtu noma: Izsmidzināšanas iekārtas noma” 
uzaicinājumam 

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________ 

Reģ.Nr. ____________________PVN maksātāja Nr.___________________________ 

Jurid. adrese  __________________________________________________________ 

Faktiskā adrese _________________________________________________________ 

Tālrunis/fakss/e-pasts________________/ _________________/ _________________ 

Apliecinājums 
Ar šo apliecinām, ka:     

1) visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un mums nav nodokļu parādu lielāku par 100 Ls, 
neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, saimnieciskā 
darbība nav apturēta un pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, 
maksātnespēju vai bankrotu; 

2) vēlamies piedalīties iepirkumā LU CFI 2012/9/ERAF „Tehnoloģisko iekārtu noma: 
Izsmidzināšanas iekārtas noma”; 

3) garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma 
līguma slēgšanas gadījumā. 

 

Finanšu piedāvājums (nomas periodam 12 mēneši) 
Iepirkuma cena (ar ietvertu piegādi un ar ietvertām atlaidēm un visiem nodokļiem, bet bez PVN) ir: 

Pretendenta piedāvājums 

Nomas maksa  
10 nedēļu lietošanai 

12 kalendāro 
mēnešu laikā, bez 

PVN, Ls 

Nomas maksa  
10 nedēļu 

lietošanai 12 
kalendāro mēnešu 

laikā, ar 22% 
PVN, Ls 

Tehnoloģisko iekārtu noma: Izsmidzināšanas iekārtas noma.  
Nomājamā iekārta un nomas nosacījumi atbilst Tehniskajā 
piedāvājumā dotajai Tehniskajai specifikācijai. 

  

 

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona): 
 
________________________          ___________________               ________________ 
   /vārds, uzvārds/           /amats/                      /paraksts/ 
 
____________________2012.gada ___._____________ 
/sastādīšanas vieta/ 
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3. pielikums 
iepirkuma LU CFI 2012/9/ERAF „Tehnoloģisko iekārtu noma: Izsmidzināšanas iekārtas noma” 

uzaicinājumam 
 

LĪGUMS Nr. LUCFI/2012/9/ERAF (projekts) 
Rīgā. 2012. gada __. _____ 

LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI 
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, LU aģentūra (turpmāk tekstā LUCFI), nodokļu 
maksātāja reģistrācijas Nr.LV90002124925, tā direktora Andra Šternberga personā, kurš rīkojas 
saskaņā ar LUCFI nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 

____________________, reģistrācijas Nr. _______________, tās ____________________ personā, 
kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts Piegādātājs, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem,  

saskaņā ar Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Tehnoloģisko iekārtu noma: Izsmidzināšanas iekārtas noma” Id. 
Nr. LUCFI/2012/9/ERAF, turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Piegādātāja iesniegto 
piedāvājumu, ERAF līdzfinansēta projekta „Inovatīvi stiklu pārklājumi”,  
Id.Nr. 2010/0272/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/088 realizācijas vajadzībām noslēdz šādu līgumu, 
turpmāk tekstā saukts Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
Piegādātājs iznomā Pasūtītājam un Pasūtītājs nomā no Piegādātāja, ievērojot šajā Līgumā un tā 
pielikumos, kā arī Iepirkumā iesniegtā Piegādātāja piedāvājumā ietverto specifikāciju un 
nosacījumus, Izsmidzināšanas iekārtu, turpmāk tekstā sauktu Iekārta. 
  

2. LĪGUMA DOKUMENTI 
Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu: 

2.1. Līguma speciālie noteikumi; 
2.2. Līguma vispārīgie noteikumi; 
2.3. Tehniskās specifikācijas. 

Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā starp minētajiem dokumentiem prioritāte ir dokumentiem tādā 
secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Iekārtas nomas maksa par 12 mēnešu nomas periodu, jeb Līgumcena ir LVL ______ 
(______________________________ lati un ___ santīmi), tie skaitā PVN 22% (divdesmit 
divi procenti) LVL _____ (_______________________________ lati un ___ santīmi). 

3.2. Pasūtītājs visus norēķinus veic uz Līguma 5.4.punktā norādīto Piegādātāja kontu 
kredītiestādē un tās rekvizītiem. 

3.3. Pasūtītājs pēc Līguma noslēgšanas 10 darba dienu laikā veic Piegādātājam nomas maksas 
avansa maksājumu 40% (četrdesmit procentu) apmērā no Līgumcenas jeb LVL ______ 
(________________________ lati un ___ santīmi), tai skaitā PVN 22% (divdesmit divi 
procenti) jeb LVL ______ (________________________ lati un ___ santīmi). Atlikušos 
60% (sešdesmit procentus) no Līgumcenas jeb LVL ______ (________________________ 
lati un ___ santīmi), tai skaitā PVN 22% (divdesmit divi procenti) jeb LVL ______ 
(________________________ lati un ___ santīmi) Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 3 
(trīs) vienādos maksājumos attiecīgi pēc 6, 9 un 12 mēnešiem no Līguma uzsākšanas. 

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN PIEGĀDES TERMIŅI 
4.1.  Iekārtas uzstādīšanu Piegādātājs veic Piegādātāja adresē. 
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4.2.  Iekārtas uzstādīšanu Piegādātājs veic 1 (viena) mēneša laikā no Līguma noslēgšanas 
brīža. 

5. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
5.1.  Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz __ (____________) lapām, ar vienādu 

juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja. 

5.2. Pasūtītājs par atbildīgo personu šī Līguma izpildes laikā nozīmē ______________,  
tālrunis _____________. 

5.3. Piegādātājs par atbildīgo personu šī Līguma izpildes laikā nozīmē _______________, 
tālrunis _____________. 

5.4. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 

Pasūtītājs: Piegādātājs: 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas 
institūts, LU aģentūra 
Reģ. Nr. LV90002124925 
Ķengaraga 8, Rīga, LV-1063 
Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
Konta Nr. LV30TREL9150219012000 
 
Direktors 

 
 
PVN reģ.nr.  
 
Banka: 
Kods:  
Konts:  
 
 

 
 
______________________________ 
Z.v           Andris Šternbergs 
 

 
 
____________________________ 
Z.v.                  
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LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
Šie Līguma vispārīgie noteikumi papildina Līguma speciālos noteikumus. Pretrunu vai nesaskaņu 
gadījumā Līguma speciālajiem noteikumiem ir prioritāte attiecībā pret Līguma vispārīgajiem 
noteikumiem. Šeit zemāk tekstā ar Preces piegādi jāsaprot Izsmidzināšanas iekārtas noma. 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Piegādātājs piegādā un nodod Pasūtītājam Preces, kuras pēc raksturojuma, skaita un 

specifikācijas atbilst Līguma speciālajos noteikumos un Līgumam pievienotajās Tehniskajās 
specifikācijās noteiktajam, kā arī Tehniskajam piedāvājumam, ja tāds ir pievienots Līgumam. 

1.2. Piegādātājs sniedz Pasūtītājam tādus ar Precēm saistītos pakalpojumus, kuri ir noteikti Līgumam 
pievienotajās Tehniskajās specifikācijās. Šādi papildus pakalpojumi var būt Preču uzstādīšana, 
Pasūtītāja personāla apmācība, regulāras Preces tehniskās pārbaudes vai apkopes un citi, 
atbilstoši Tehniskajām specifikācijām.  

2. KVALITĀTE UN GARANTIJA 
2.1. Piegādātājs garantē, ka piegādātās Preces ir Līgumā vai Tehniskajās specifikācijās norādītais 

modelis, kā arī atbilst tajos norādītajiem parametriem un citiem Līguma noteikumiem. Tāpat 
Piegādātājs garantē, ka saskaņā ar Līgumu piegādātajām Precēm nav un ekspluatācijas laikā 
neradīsies defekti to konstrukcijas, materiālu, izgatavošanas vai kādu citu iemeslu dēļ, izņemot, 
ja Pasūtītājs veic Preces ekspluatāciju neatbilstoši ekspluatācijas instrukcijām. 

2.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs iepriekšminētajā garantijas periodā konstatē defektu, trūkumu vai kādu 
neatbilstību Precēs vai jebkurā to daļā, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā 
pieaicinot Piegādātāju vai citus ekspertus vai speciālistus. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka 
defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz šajā Līgumā noteikto garantiju, Pasūtītājs 
nosūta rakstisku paziņojumu Piegādātājam. 

2.3. Piegādātājs apņemas bez maksas veikt bojātās vai neatbilstošās Preces remontu vai nomaiņu 
atbilstoši Piegādātāja piedāvājumā ietvertajiem nosacījumiem 1 (vienas) nedēļas laikā pēc 
Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas. Paziņojumu par garantijas defektu vai neatbilstību Pasūtītājs 
sniedz rakstiski.  

2.4. Gadījumā, ja Piegādātājs nav novērsis uz garantiju attiecināmos defektus, trūkumus vai 
neatbilstību Līguma vispārīgo noteikumu 3.3. punktā noteiktajā termiņā vai citā pušu savstarpēji 
rakstiski saskaņotā termiņā, Piegādātājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, maksā Pasūtītājam 
līgumsodu 0,2% (divas desmitās daļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto 
dienu, bet ne vairāk kā 15% (piecpadsmit procentus) no Līguma cenas. Līgumsods nav jāmaksā 
par laika periodu, kurā Piegādātājs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu remontējamo Preci aizvieto 
ar citu līdzvērtīgu preci. 

3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
3.1. Piegādātāja tiesības un pienākumi: 

3.1.1. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Līguma noteikto un Latvijas Republikā spēkā 
esošo normatīvo aktu prasībām. 

34.1.2. Piegādātājs apņemas nodrošināt Preču ražošanai un piegādei izmantoto materiālu, 
metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas 
atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  

3.1.3. Piegādātājs ir atbildīgs par jebkuriem patenta, preču zīmes vai rūpnieciskās ražošanas 
tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Preču piegādi vai to turpmāku 
izmantošanu. 

3.1.4. Piegādātājs apņemas Preču piegādi, kā arī ar tām saistītos pakalpojumus, ja tādi ir 
paredzēti, veikt Pasūtītāja personālam noteiktajā darba laikā. 
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3.1.5. Piegādātājs apņemas Preces piegādes un citu saistīto pakalpojumu sniegšanas laikā, ja tādi 
ir paredzēti, strādājot Pasūtītāja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos darba 
aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citus normatīvos aktus. 

3.1.6. Piegādātājs apņemas uzskatīt par konfidenciāliem jebkuru no Pasūtītāja saistībā ar šī 
Līguma izpildi saņemto dokumentāciju. Piegādātājs apņemas minēto dokumentāciju bez 
iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, 
izņemot nodošanu tiesībsargājošām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

3.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

3.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

3.2.2. Pasūtītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā parakstīt attiecīgo Preču pavadzīmi-rēķinu 
un Preču pieņemšanas-nodošanas aktu, vai arī rakstiski sniegt motivētu atteikumu Preci 
pieņemt. 

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA  
4.1. Pasūtītājs veic norēķinu ar Piegādātāju par piegādātajām un Līgumā noteiktajā kārtībā 

pieņemtajām Precēm Līguma speciālajos noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā. 

5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 
5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt vienīgi Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri 

Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma 
neatņemamām sastāvdaļām. 

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ja 
izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem: 

5.2.1. ja Piegādātājs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem piegādes 
termiņiem, ieskaitot starptermiņus, un ja Piegādātāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 
(trīsdesmit) dienas; vai 

5.2.2. ja Piegādātājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Piegādātājs minēto 
saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska 
paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas. 

5.3. Citos gadījumos Pasūtītājam, laužot līgumu, ir 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā 
paziņojuma nosūtīšanas jāveic līgumā paredzētie, bet vēl neveiktie ikmēneša maksājumi un 
jāatgriež nomātā tehnika. 

5.4. Gadījumā, ja Līdzēji pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Līdzēji sastāda aktu, ar kuru tiek 
fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Piegādātāja piegādātās un Līgumā noteiktā kārtībā 
pieņemtās Preces. Pasūtītājs veic norēķinu ar Pārstāvi par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām 
Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem izcenojumiem. Pasūtītājs ir tiesīgs no Piegādātājam 
izmaksājamās summas ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 
6.1. Ja Piegādātājs nepiegādā Preces Līgumā noteiktajos piegādes termiņos, ieskaitot starptermiņus, 

Piegādātājs pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (divas 
desmitās daļas procenta) apmērā no termiņā nepiegādāto Preču vērtības par katru nokavējuma 
dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. 

6.2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs pēc 
Piegādātāja pirmā pieprasījuma maksā Piegādātājam līgumsodu 0,2% (divas desmitās daļas 
procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 
10% no Līguma cenas. 
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6.3. Līdzēji atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai 
trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem. 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
7.1. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Līdzēji risinās savstarpēju sarunu ceļā vai Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti 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 Līdzēji nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 
epidēmijas, kara darbība, blokādes, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi. 

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

8.3. Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam rakstisku 
paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas apstākļi, kuri ierobežo 
Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem.  

9. CITI NOTEIKUMI 
9.1. Diena Līguma ietvaros ir kalendārā diena un mēnesis ir kalendārais mēnesis. 

9.2. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 
pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

9.3. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai 
izpildei. 

9.4. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

9.5. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai (izņemot tehnisko dokumentāciju, kura var būt 
arī angļu valodā) un citai informācijai, ar kuru apmainās Līdzēji un kura ir attiecināma uz 
Līgumu, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, un tai ir jābūt iesniegtai otram Līdzējam 
personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto adresi vai attiecīgā 
Līdzēja juridisko adresi. 

 

 

 

         

Pasūtītājs: Piegādātājs: 
 
 
______________________________ 
Z.v           Andris Šternbergs 

 
 
____________________________ 
Z.v.                 
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1. pielikums 
Līgumam LU CFI 2012/9/ERAF „Tehnoloģisko iekārtu noma: Izsmidzināšanas iekārtas noma” uzaicinājumam 

 
 
 

Tehniskā specifikācija 
 
 

Šeit tiks ievietota Pretendenta tehniskā piedāvājuma tabula „Tehniskā specifikācija – 
Piedāvājums” 

 

 

 

Pasūtītājs: Piegādātājs: 
 
 
______________________________ 
Z.v           Andris Šternbergs 

 
 
____________________________ 
Z.v.                 
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