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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. LU CFI 2019/20 

 

Rīgā,            

      2019.gada ___.jūnijs 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā – LU CFI), tās direktora Mārtiņa 

Rutka personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU CFI nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts - 

Pasūtītājs, no vienas puses, un 

SIA „Armgate”, kuru atbilstoši Statūtiem pārstāv tās valdes loceklis Georgs Vardanjans, turpmāk 

šī līguma tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses,  

turpmāk katrs atsevišķi saukts arī Puse un abi kopā saukti Puses, 

Pamatojoties uz: 

(A) LU CFI iepirkumu “Starptautiskā difrakcijas datu centra pulvera difrakcijas datubāzes (PDF-

4+ 2019) piegāde ar programmatūru (Sleeve+ 2019) un 6.gadu licenci”, ID Nr. LU CFI 

2019/20, kurā Piegādātājs iesniedza, iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu; 

(B) LU CFI iepirkumu komisijas 2019.gada 3.jūnija lēmumu par iepirkuma līguma izpildes 

tiesību piešķiršanu Piegādātājam; 

Noslēdz šādu līgumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts – Līgums, par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets un darbības laiks 

1.1. Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk Starptautiskā difrakcijas datu centra pulvera 

difrakcijas datubāzi (PDF-4+ 2019) ar programmatūru (Sleeve+ 2019) un 6.gadu licenci (turpmāk 

tekstā - Prece), atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā “Tehniskā un finanšu piedāvājums” noteiktajām 

cenām. 

1.2. Līguma summa ir EUR 16’361,00 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit viens eiro un 

00 centi), neskaitot valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nododkļa 

samaksa tiek veikta Latvijas Republikas spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un apmēros. 

1.3. Līguma darbības laiks no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību izpildei, ievērojot 

Līguma 2.2.punkta noteikumus. 

2. Piegādes nosacījumi un apmaksas kārtība 

2.1. Prece Pasūtītājam tiek piegādāta Rīgā, Ķengaraga ielā 8, LU CFI telpās. Piegāde ir bez 

papildus maksas. 

2.2. Preču piegādes ir jānodrošina 5 (piecu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

2.3. Apmaksas veids - pēcapmaksa par piegādāto Preču partiju, 15 (piecpadsmit) dienu laikā 

pēc saņemšanas. 

2.4. Piegādātājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj Līguma numuru un noslēgšanas datumu, kā 

arī projekta pilnu nosaukumu un numuru, kas norādīts Līguma preambulas (C) punktā. 

2.4.1. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju rēķinā un pieņemšanas 

- nodošanas aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un 

aktā un nemaksāt rēķinā norādīto summu līdz brīdim, kad Piegādātājs novērsīs konstatētās 

nepilnības. 

3. Citi noteikumi 
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3.1. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par Preces piegādes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja 

Puse pēc pirmā otras Puses pieprasījuma, maksā otrai Pusei līgumsodu 0,5% (procenta piecu 

desmitdaļu) apmērā no maksājuma summas vai piegādes apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 

3.2. Ja Līgumā nepieciešams veikt grozījumus, tie jāveic ievērojot Publisko iepirkumu likuma 

61.panta noteikumus. 

3.3. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas 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 veiktajai 

piegādei. 

3.4. Visi strīdi un domstarpības, kādas Pusēm radušās šā Līguma izpildes gaitā, un nav 

atrisināmas pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesu 

iestādēs, Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

3.5. Pušu atbildīgās personas šī Līguma izpildes laikā: 

3.5.1. Pasūtītājs nozīmē: Alekseju Kuzminu, , e-pasts a.kuzmin@cfi.lu.lv. 

3.5.2. Piegādātājs nozīmē Vineta Zilgalve, tālrunis +371 67976780, e-pasts: vineta@armgate.lv. 

3.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz 2 (divām) lapaspusēm, kopā ar 1 .pielikumu 

- uz 1 (vienas) lapaspuses lapaspusēm, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie 

Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja. Līguma 1. pielikums „Tehniskā un finanšu piedāvājums” ir tā 

neatņemama sastāvdaļa. 

4. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti:  

Pasūtītājs: Piegādātājs: 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts SIA “ARMGATE” 

Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga,  

LV-1063 

Juridiskā adrese: Liliju iela 20, Mārupe, LV-

2167 

NM reģ.Nr. LV90002124925 PVN reģ.Nr.: LV50003208531 

Norēķinu konts: 

LV89UNLA0002000141725 

Banka: AS „SEB banka” 

Norēķinu konts: LV40HABA0551003608958 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: UNLALV2X Bankas kods: HABALV22 

 

Pasūtītājs: Piegādātājs: 

______________________________ 

Paraksts / Z.v. 

______________________________ 

Paraksts / Z.v. 

 

 

 

 

 

1.pielikums 

 

mailto:a.kuzmin@cfi.lu.lv
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA -  

TEHNISKĀ un FINANŠU PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS 

 

Nr.

p.k. 
Tehniskās specifikācijas minimālās prasības 

Skaits 

(gab.) 

Cena EUR bez 

PVN 

1. 

Starptautiskā difrakcijas datu centra (ICDD) pulvera 

difrakcijas datubāze PDF-4+ 2019 Site License, New Master 

License, Academic, USB (F4S19M) 

1 

5710,00 

2. 

Starptautiskā difrakcijas datu centra (ICDD) pulvera 

difrakcijas datubāze PDF-4+ 2019 New – additional license, 

each, USB (F4S19C) 

1 

1221,00 

3. 

Starptautiskā difrakcijas datu centra (ICDD)  pulvera 

difrakcijas datubāze PDF-4+ 2019 Renewal – 5 year Master 

Site License, USB (F4S20MR24M) 

1 

5170,00 

4. 

Starptautiskā difrakcijas datu centra (ICDD) pulvera 

difrakcijas datubāze PDF-4+ 2019 Renewal – 5 year 

additional licenses, each, USB (F4S20MR24C) 

1 

2405,00 

5. 
Starptautiskā difrakcijas datu centra (ICDD) programmatūra 

Sleeve+ 2019, New – Single License (SWS419N) 
1 

695,00 

6. 

Starptautiskā difrakcijas datu centra (ICDD) programmatūra 

Sleeve+ 2019 Multi-year License renewal, 5 years 

(SWS420MR24) 

1 

1160,00 

Kopējā cena EUR bez PVN* 
16361,00 

PVN 21% 
3435,81 

Kopējā cena EUR ar PVN ja attiecināms 
19796,81 

 

* Piedāvātajā cenā pretendents ir iekļāvis: 

- preču piegādes un uzstādīšanas, apmācība izmaksas, garantijas nodrošināšana un cita no 

tehniskās specifikācijas prasību nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas; 

- visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības 

nodokli (turpmāk – PVN); 

- visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma 

izpildes laikā. 

- citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu. 

 

Pretendentam jāņem vērā, ka Pasūtītājs ir tiesīgs, ņemot vērā Pretendenta piedāvāto cenu un 

Pasūtītājam pieejamo finansējumu, iekārtu neiegādāties. 

 

            

   


