
APSTIPRINĀTI 
LU CFI iepirkumu komisijas 2014. gada 9.oktobra sēdē  

protokols Nr. LU CFI 2014/19-2 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  

_________________ 
A.Krūmiņš 

    
Atklāta konkursa Nr.: LU CFI 2014/19/ERAF  

„PANalytical X’pert rentgena difraktometra un Zeiss Evo 50 elektronu mikroskopa 
modernizācija” 

NOLIKUMA GROZĪJUMI (jaunais vai grozītais teksts iezīmēts) 
Nolikuma 

punkts, vieta  
Sākotnējais 04.09.2014. teksts Pareizais, 09.10.2014. grozītais teksts 

1.3. otrā 
rindkopa 

CPV kods: 38000000-5 CPV kods: 38500000-0, 38530000-9, 
38511000-0 

1.5. 
apakšpunkti 
no 1 līdz 7 

N. 
p.k. 

Aktivitāte Da-
tums 

Laiks

1. Pēdējais termiņš 
papildu informācijas 
pieprasīšanai no 
pasūtītāja* 

*  

2. Pēdējais termiņš 
skaidrojumu snieg-
šanai ieinteresētajām 
personām 

10.10. 
2014. 

 

3. Pēdējais termiņš 
piedāvājumu 
iesniegšanai ** 

16.10. 
2014. 

10:00

4. Piedāvājumu 
atvēršanas sanāksme 

16.10. 
2014. 

10:00

5. Paziņojuma par 
konkursa rezultātiem 
nosūtīšana  

24.10. 
2014. 
(orien-
tējoši)

 

6. Līgumu noslēgšana 
sākot ar 

05.11. 
2014. 
(orien-
tējoši)

 

7. Līgumu izpildes 
sākums sākot ar 

05.11. 
2014. 
(orien-
tējoši)

 

 

N. 
p.k.

Aktivitāte Da-
tums

Laiks

1. Pēdējais termiņš 
papildu informācijas 
pieprasīšanai no 
pasūtītāja* 

*  

2. Pēdējais termiņš 
skaidrojumu snieg-
šanai ieinteresētajām 
personām 

04.11. 
2014. 

 

3. Pēdējais termiņš 
piedāvājumu 
iesniegšanai ** 

10.11. 
2014. 

10:00

4. Piedāvājumu 
atvēršanas sanāksme 

10.11. 
2014. 

10:00

5. Paziņojuma par 
konkursa rezultātiem 
nosūtīšana  

19.11. 
2014. 
(orien-
tējoši)

 

6. Līgumu noslēgšana 
sākot ar 

02.12. 
2014. 
(orien-
tējoši)

 

7. Līgumu izpildes 
sākums sākot ar 

02.12. 
2014. 
(orien-
tējoši)

 

 
2.1.4. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai 

attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvā-
jumu paraksta pilnvarota persona, 
piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 
apliecināta pilnvarojuma kopija. 

Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai 
attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvā-
jumu paraksta pilnvarota persona, 
piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai 
pilnvaras kopija. 



2.1.6. otrais 
un trešais 
teikumi 

Piedāvājumam jāpievieno Tehniskā un 
Finanšu piedāvājuma elektroniskā 
versija MS Word vai MS Excel formātā 
uz CD vai DVD (1 eks.). Uz atbilstošā 
CD vai DVD izdarāma atzīme ar 
pretendenta nosaukumu un atzīme „LU 
CFI 2014/19/ERAF”. 

Piedāvājumam jāpievieno Tehniskā un 
Finanšu piedāvājuma elektroniskā versija 
uz CD vai cita elektroniskā datu nesēja 
MS Word vai MS Excel vai citā formātā, 
kas pieļauj datu apstrādi (1 eks.). Uz datu 
nesēja izdarāma atzīme ar pretendenta 
nosaukumu un atzīme „LU CFI 
2014/19/ERAF”. 

4.6. Atkarībā no atbilstoši šī nolikuma 
4.5.3.punktam veiktās pārbaudes 
rezultātiem pasūtītājs: 

Atkarībā no atbilstoši šī nolikuma 
4.5.4.punktam veiktās pārbaudes 
rezultātiem pasūtītājs: 

4.7. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai 
pastāvīgi dzīvojošs Pretendents nav 
izslēdzams no dalības iepirkuma 
procedūrā saskaņā ar šā panta pirmo 
daļu: 

Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai 
pastāvīgi dzīvojošs Pretendents nav 
izslēdzams no dalības iepirkuma 
procedūrā saskaņā ar šī nolikuma 
4.2.punktu (Publisko iepirkumu likuma 
39.1 panta 1.daļu): 

4.8.3. Pretendents var balstīties uz citu 
uzņēmēju saimniecisko un finansiālo 
stāvokli, ja tas ir nepieciešams konkrētā 
līguma izpildei, neatkarīgi no 
savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
Šādā gadījumā Pretendents pierāda 
pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs 
nepieciešamie resursi, iesniedzot šo 
uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos 
par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 
 

Pretendents var balstīties uz citu 
uzņēmēju saimniecisko un finansiālo 
stāvokli, ja tas ir nepieciešams konkrētā 
līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo 
attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā 
Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa 
rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai 
vienošanos par sadarbību konkrētā līguma 
izpildei. 
Uzvaras gadījumā Pretendentam kopā ar 
uzņēmējiem, uz kuru finansiālo stāvokli 
viņš balstās, pirms līguma noslēgšanas 
jāizveido personu grupa pilnsabiedrības 
statusā iepirkuma līguma noslēgšanai. 

Nolikuma 
2.pielikuma – 
Līgumprojek-
ta punkts 3.5. 

Precei tiek noteikts garantijas laiks: 12 
(divpadsmit) mēneši no Preces piegādes 
brīža. 

Precei tiek noteikts garantijas laiks: 24 
(divdesmit četri) mēneši no Preces 
piegādes brīža. 

Nolikuma 
2.pielikuma – 
Līgumprojek-
ta punkts 3.8. 

Piegādātāja reakcijas laiks (laiks no 
Preces bojājuma pieteikšanas līdz 
Piegādātāja speciālista ierašanās pie 
Pasūtītāja brīdim) ir ne vairāk kā 3 
(trīs) darba dienas. Pretējā gadījumā 
Piegādātājs, pēc Pasūtītāja pirmā 
pieprasījuma, maksā Pasūtītājam sodu 
par līguma saistību nepildīšanu 0.5% 
(procenta piecas desmitdaļas) no bojātās 
iekārtas vērtības (ieskaitot 21% PVN) 
par katru reakcijas kavējuma darba 
dienu. 

Piegādātāja reakcijas laiks (laiks no 
Preces bojājuma pieteikšanas līdz 
Piegādātāja speciālista ierašanās pie 
Pasūtītāja brīdim) ir ne vairāk kā 3 (trīs) 
darba dienas. Pretējā gadījumā 
Piegādātājs, pēc Pasūtītāja pirmā 
pieprasījuma, maksā Pasūtītājam sodu 
par Līguma saistību nepildīšanu 0.5% 
(procenta piecas desmitdaļas) no bojātās 
iekārtas vērtības (ieskaitot 21% PVN) par 
katru reakcijas kavējuma darba dienu, bet 
ne vairāk kā 10% no bojātās iekārtas 
vērtības. Soda samaksa neatbrīvo no 
Līguma un garantijas saistību izpildes. 



Nolikuma 
2.pielikuma – 
Līgumprojek-
ta punkts 3.9. 

Piegādātājam ir pienākums uzsākt 
remontu nekavējoties un novērst 
pieteiktos defektus, abpusēji saskaņotā 
laikā, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu 
laikā. Ja bojājums nav novērsts 
saskaņotajā termiņā, tad par katru 
kavēto darba dienu Pasūtītājs var 
pieprasīt Piegādātājam maksāt sodu 
0.5% (procenta piecas desmitdaļas) no 
bojātās iekārtas vērtības (ieskaitot 21% 
PVN). Par aprēķinātu sodu piestāda 
rēķinu reizi mēnesī. 

Piegādātājam ir pienākums uzsākt 
remontu nekavējoties un novērst 
pieteiktos defektus, abpusēji saskaņotā 
laikā, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā. 
Ja bojājums nav novērsts saskaņotajā 
termiņā, tad Pasūtītājs var pieprasīt 
Piegādātājam maksāt sodu 0.5% 
(procenta piecas desmitdaļas) no bojātās 
iekārtas vērtības (ieskaitot 21% PVN) par 
katru kavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 
10% no bojātās iekārtas vērtības. Soda 
samaksa neatbrīvo no Līguma un 
garantijas saistību izpildes. 

 
 


	   

