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Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2013/6 
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 1. 
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 

Informatīva materiāla sagatavošana zinātniskam reprezentācijas 
izdevumam par LU Cietvielu fizikas institūta sasniegumiem, pētījumiem 
un zinātnisko progresu laika posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma 
iespiešana,  

tirāža: latviešu valodā - 500 gab., angļu valodā - 500 gab. 

Izpildes termiņš – ne vēlāk kā 20.02.2013. 

CPV kods: 79000000-4 

No 3 000 
līdz 19 999

 

01.02. 
2013. 

12.02. 
2013. 
10.00 

     

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

1. Piedāvājuma iesniegšana: 

1.1. Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.  

1.2. Piedāvājums sastāv no sekojošā: 

1.2.1. Tehniskais piedāvājums (atbilstoši šī uzaicinājuma pielikumā Nr.1 dotajai veidlapai); 

1.2.2. Pieteikums-Apliecinājums-Finanšu piedāvājums (atbilstoši šī uzaicinājuma pielikumā Nr.2 dotajai veidlapai); 

1.2.3. Lai varētu izvērtēt Pretendenta iespējas, Pretendents iesniedz Pretendenta iepriekšējo 3 gadu laikā veikto līdzvērtīgu  (šajā uzaicinājumā par iepirkuma priekšmetam 
līdzvērtīgiem pakalpojumiem tiek uzskatīti tādi izdevniecību un poligrāfiskie pakalpojumi, kuros Pretendents var apliecināt punktā 2.2. prasīto pieredzi)  vismaz 5 lielāko 
pakalpojumu sarakstu, kurā norādīts pakalpojuma apjoms, pakalpojuma summa, pakalpojuma saņēmējs un pakalpojuma saņēmēja pārstāvja kontakti (telefona numurs, e-
pasts). Sarakstam pievieno pozitīvas atsauksmes par vismaz 3 no šiem pakalpojumiem un norāda interneta adreses, kur ir pieejama vizuālā informācija par veiktajiem 
pakalpojumiem. 

1.3. 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.  

2. Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana: 

2.1. 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.  
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2.7. 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. 

2.6. 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. Ņemot vērā saspringto laika grafiku, lūgums minētās izziņas sagatavot jau laikus. 

2.8. Apmaksas nosacījumi: avanss 50% no līgumcenas 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, atlikušie 50% no līgumcenas 1 mēneša laikā pēc abpusējas pieņemšanas-
nodošanas akta parakstīšanas.  

2.2.1. Pretendentam ir pieredze  tekstuālu un vizuālu komunikācijas materiālu un uzskates līdzekļu, kas orientēti uz mēŗķauditorijām Latvijā un ārzemēs, sagatavošanā par 
mūsdienu zinātni un par zinātņietilpīgām tehnoloģiskām izstrādēm.  

2.2. Pretendenta iespējām veikt šo pakalpojumu ir jāatbilst šādiem nosacījumiem (Pretendents savas iespējas un pieredzi pierāda ar punktā 1.2.3. minētajiem izpildītajiem 
līdzvērtīgajiem pakalpojumiem):  

2.5. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst kvalifikācijas un tehniskajām prasībām. Tiks vērtētas Finanšu piedāvājuma ailē „Kopā bez 
PVN” uzrādītās summas. 

2.2.3. Aprobēta darbplūsmas metode informatīvo materiālu operatīvai saskaņošanai un zinātniskās korektūras veikšanai tiešsaistē (Norādīt  tiešsaistes instrumentu (web 
platforma)). 

2.3. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja tas konstatēs, ka Pretendenta iespējas neatbilst punktā 2.2. aprakstītajām prasībām. 

2.4. Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja tas konstatēs, ka Pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu. 

2.2.2. Pieredze darbā ar zinātnisku tekstu veidošanu, redakciju un korektūru vienlaicīgi angļu un latviešu valodās. 

2.2.4. Pieredze operatīvās izbraukuma fotosesijās gan iekārtu, gan personu grupu fotofiksācijām. 
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AIZPILDA PRETENDENTS 
1. pielikums 

iepirkuma LU CFI 2013/6 „Informatīva materiāla sagatavošana zinātniskam reprezentācijas 
izdevumam par LU Cietvielu fizikas institūta sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko progresu laika 

posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma iespiešana” uzaicinājumam 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

Pasūtītāja tehniskās prasības Pretendenta piedāvājums 
Informatīva materiāla sagatavošana zinātniskam 
reprezentācijas izdevumam par LU Cietvielu fizikas 
institūta sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko progresu 
laika posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma iespiešana 
(tirāža: 500 gab. latviešu valodā un 500 gab. angļu valodā). 

 

Uzdevumi: 
 

Izstrādāt Pasūtītāja iesniegtā materiāla izklāsta 
koncepciju, kas atbilst CFI struktūrai, zinātniskās darbības 
pamatvirzieniem un šīs organizācijas vēstures posmiem. 

 

Izstrādāt koncepcijai atbilstošu vizuālo veidolu un 
poligrāfiskā izdevuma paraugietvaru. 

 

Izstrādāt zinātniskā reprezentācijas izdevuma saturu – 
izveidot saturiski un formāli atbilstošu tekstuālo materiālu 
2 valodās, sagatavot poligrāfijas kvalitātes attēlu un 
ilustrāciju komplektu. Nodrošināt iztrūkstošā 
fotomateriāla izveidi izbraukuma fotosesijās. 

 

Izstrādāt iepriekš saskaņotajai koncepcijai, vizuālajam 
veidolam un paraugietvaram atbilstošu maketu (katras 
valodas versijai: A4 formāts, vāki un 100 lpp., pilnkrāsu 
poligrāfija, ne mazāk kā 200 attēlu un ilustrāciju). 

 

Veikt zinātnisko korektūru, nodrošinot konsekventu 
zinātniskās terminoloģijas pielietojumu.  

Veikt valodniecisko korektūru angļu un latviešu valodās.  
Iespiest poligrāfiskā izdevuma 2 tirāžas 500+500 gab. 
(100 lpp. + vāks; papīrs iekšlapām: 130 g/m2, papīrs 
vākam 300 g/m2; druka 4+4; pēcapstrāde: vākam – matēts 
lamināts, iekšlapām – UD matēta laka; griešana, sanešana, 
mīkstais sējums – līmēta mugura). 

 

Piegādāt zinātnisko reprezentācijas izdevumu Pasūtītājam 
ne vēlāk kā 20.02.2013.  

 
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona): 
 
________________________          ___________________               ________________ 
   /vārds, uzvārds/           /amats/                     /paraksts/ 
 
____________________2013.gada ___._____________ 
/sastādīšanas vieta/ 
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AIZPILDA PRETENDENTS 
2. pielikums 

iepirkuma LU CFI 2013/6 „Informatīva materiāla sagatavošana zinātniskam reprezentācijas  
izdevumam par LU Cietvielu fizikas institūta sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko progresu  

laika posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma iespiešana” uzaicinājumam 

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________ 
 
Reģ.Nr. ____________________PVN maksātāja Nr.___________________________ 
 
Jurid. adrese  __________________________________________________________ 
 
Faktiskā adrese _________________________________________________________ 
 
Tālrunis/fakss/e-pasts________________/ _________________/ _________________ 

Apliecinājums 
Vēlamies piedalīties iepirkumā LU CFI 2013/6 „Informatīva materiāla sagatavošana zinātniskam 
reprezentācijas izdevumam par LU Cietvielu fizikas institūta sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko 
progresu laika posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma iespiešana” 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 Informatīva materiāla sagatavošanas zinātniskam 
reprezentācijas izdevumam par LU Cietvielu fizikas institūta sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko 
progresu laika posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma iespiešanas cena (ar ietvertām atlaidēm un visiem 
nodokļiem) ir: 

 Skaits 1 gab. cena, 
bez PVN 

Summa, 
bez PVN 

Zinātnisks reprezentācijas izdevums par LU Cietvielu fizikas 
institūta sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko progresu 
laika posmā 2003. – 2013.gadi, latviešu valodā 

500 gab.   

Zinātnisks reprezentācijas izdevums par LU Cietvielu fizikas 
institūta sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko progresu 
laika posmā 2003. – 2013.gadi, angļu valodā 

500 gab.   

 Kopā bez PVN  
 21% PVN  
 Kopā ar 21% PVN  
 
Pielikumā: vienības un kopējo izmaksu kalkulācija. 
 
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona): 

________________________          ___________________               ________________ 
   /vārds, uzvārds/           /amats/                     /paraksts/ 

____________________2013.gada ___._____________ 
/sastādīšanas vieta/ 
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3. pielikums 
iepirkuma LU CFI 2013/6 „Informatīva materiāla sagatavošana zinātniskam reprezentācijas  

izdevumam par LU Cietvielu fizikas institūta sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko progresu  
laika posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma iespiešana” uzaicinājumam 

 
Līgums (projekts) 

Rīgā, 2013. gada __. _________ 
 

LU aģentūras – LU Cietvielu fizikas institūta  
līgumu uzskaites Nr. 2013/6 
Iepirkuma identifikācijas Nr. LU CFI 2013/6 

 
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 – Izpildītājs, 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 2013/6 „Informatīva materiāla sagatavošana zinātniskam reprezentācijas 
izdevumam par LU Cietvielu fizikas institūta sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko progresu laika 
posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma iespiešana”, 

 

noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par sekojošo: 

 

1. Darījuma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas izpildīt Līguma 1.pielikumā noteikto Informatīva 
materiāla sagatavošanu zinātniskam reprezentācijas izdevumam par LU Cietvielu fizikas institūta 
sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko progresu laika posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma 
iespiešanu (turpmāk – Pakalpojums vai Izdevums). 

1.2. Izpildītājs Izdevumu piegādā pēc adreses: LU aģentūra – Latvijas Universitātes Cietvielu 
fizikas institūts, Rīga, Ķengaraga iela 8. 

1.3. Pakalpojums izpilde ir jānodrošina ne vēlāk kā līdz 20.02.2013. Netiek paredzēta iespēja 
Līguma termiņu pagarināt. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa par Līguma nosacījumiem atbilstošu Pakalpojumu 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. Norēķinu kārtība: avansa maksājums 50% no Līguma summas tiek veikts 5 (piecu) darba 
dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, atlikušie 50% no Līguma summas tiek samaksāti 1 (viena) mēneša 
laikā pēc abpusējas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. 
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3. Citi noteikumi 

3.1. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pasūtītājs pēc Izpildītāja pirmā pieprasījuma, maksā 
Izpildītājam līgumsodu 0,5% (procenta piecu desmitdaļu) apmērā no maksājuma summas par katru 
nokavēto dienu. Par pakalpojuma izpildes termiņa neievērošanu Izpildītājs pēc Pasūtītāja pirmā 
pieprasījuma, maksā Pasūtītājam līgumsodu 200 Ls (divi simti latu) apmērā par katru nokavēto dienu. 
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 

3.2. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 2 (divām) lapaspusēm, ar vienādu 
juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Līguma Pielikumi 
1.Tehniskā specifikācija un 2. Pieņemšanas – nodošanas akts ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

4. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

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.:  

Norēķinu konts: 
LV89UNLA0002000141725 
Banka: Valsts kase 

Norēķinu konts:  
Banka:  

Bankas kods: UNLALV2X002 Bankas kods:  

 
Pasūtītājs: 

 
Izpildītājs: 

 
______________________ 
paraksts                    Z.v. 

 
______________________ 
paraksts                    Z.v. 
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1. pielikums 
Līgumam Nr. 2013/6 „Informatīva materiāla sagatavošana zinātniskam reprezentācijas  

izdevumam par LU Cietvielu fizikas institūta sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko progresu  
laika posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma iespiešana” 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasūtītājs: 
 

Izpildītājs: 

 
______________________ 
paraksts                    Z.v. 

 
_____________________ 
paraksts                    Z.v. 

 



 8

2. pielikums 
Līgumam Nr. 2013/6 „Informatīva materiāla sagatavošana zinātniskam reprezentācijas  

izdevumam par LU Cietvielu fizikas institūta sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko progresu  
laika posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma iespiešana” 

 
Pieņemšanas – nodošanas akts 

 
Rīgā, 2013. gada __. _________ 
 

LU aģentūras – LU Cietvielu fizikas institūta  
līgumu uzskaites Nr. 2013/6 
Iepirkuma identifikācijas Nr. LU CFI 2013/6 

 
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 – Izpildītājs, tās ______________________ 
___________________ personā, no otras puses, 

 

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk saukti Puses, 

 

ar šo Pieņemšanas – nodošanas aktu konstatē un apstiprina, ka  
 
2013. gada ___._______noslēgtā līguma par iepirkumu Nr.LUCFI 2013/6 „Informatīva 
materiāla sagatavošana zinātniskam reprezentācijas izdevumam par LU Cietvielu fizikas institūta 
sasniegumiem, pētījumiem un zinātnisko progresu laika posmā 2003. – 2013.gadi un šī izdevuma 
iespiešana” ietvaros Izpildītājs ir izpildījis savas saistības pilnā apjomā un labā kvalitātē: 

- Pasūtītājs ir saņēmis Līgumā paredzēto Pakalpojumu pilnā apmērā; 

-saņemtā Pakalpojuma pspecifikācijas un kvalitāte atbilst Līgumā paredzētajām 
specifikācijām un kvalitātei; 

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

 
Izpildītājs: 

 
 
______________________ 
paraksts                    Z.v. 

 
 
______________________ 
paraksts                    Z.v. 
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