IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. CFI/L-21-055
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās direktora
Mārtiņa Rutka personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU CFI nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā
saukts - Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „OPTEK”, kuru atbilstoši statūtiem pārstāv tās valdes loceklis Kaspars Blušs, turpmāk šī
līguma tekstā saukts - Piegādātājs, no otras puses,
turpmāk katrs atsevišķi saukts arī Puse un abi kopā saukti Puses,
Pamatojoties uz:
(A)
Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizētu LU CFI iepirkumu “Simulācijas
programmatūras licences” ID Nr. LU CFI 2021/13, turpmāk tekstā – Iepirkums, kurā Piegādātājs
iesniedza, iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu;
(B)
LU CFI iepirkumu komisijas 2021.gada 18.jūnija lēmumu par iepirkuma/ iepirkuma
priekšmeta 1. daļas „ Galīgo elementu un multifizikas simulācijas programmatūra (licence uz 2
gadiem)” līguma izpildes tiesību piešķiršanu Piegādātājam;
Noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs iegādājas un Piegādātājs iznomā Pasūtītājam Līguma 1.pielikumā minētās
programmatūras licenču lietošanas tiesības (turpmāk tekstā – Licences) un veic Pasūtītāja
lietotāju apmācību saskaņā Līguma 1.pielikumā esošo „Tehniskā specifikācija un finanšu
piedāvājums” (turpmāk – Tehniskā specifikācija).
1.2.
Licenču piegāde (iespēja augšupielādēt) ne vēlāk 1 (vienas) nedēļas laikā no Līguma
parakstīšanas.
1.3. Licenču lietošanas periods – 2 (divi) gadi no licenču piegādes (augšupielādes).
2. LĪGUMSUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā summa ir 7800,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti, 00 EUR), bez
pievienotās vērtības nodokļa.
2.2. Pasūtītājs veic samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Licenču pieņemšanas –
nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas, pārskaitot Līguma
summu uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu.
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1.
Pasūtītāja tiesības:
3.1.1.
ievērot visus programmnodrošinājuma ražotājkompānijas licencē noteiktos
Licences lietošanas nosacījumus;
3.1.2.
prasījumu par Licenču neatbilstību Līguma nosacījumiem pieteikt 5 (piecu) darba
dienu laikā no Licenču piegādes dienas;

3.1.3.
neparakstīt pieņemšanas - nodošanas aktu, ja, pieņemot Licences, konstatēta to
neatbilstība Līguma nosacījumiem.
3.2.
Pasūtītāja pienākumi:
3.2.1.
veikt samaksu par Licencēm šajā Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
3.2.2.
ja piegādātās Licences ir kvalitatīvas un atbilst Līguma prasībām, - 5 (piecu) darba
dienu laikā parakstīt attiecīgo Licenču pieņemšanas - nodošanas aktu.
3.3.
Piegādātāja tiesības:
3.3.1.
saņemt samaksu par Licencēm atbilstoši Līguma nosacījumiem.
3.4.
Piegādātāja pienākumi:
3.4.1.
garantēt, ka Licences atbilst Tehniskajai specifikācijai un citiem Līguma
nosacījumiem;
3.4.2. Līguma darbības laikā nodrošināt Licenču garantiju un piegādātās Licences atbilstību
ražotāja licencēšanas noteikumiem un to, ka Licencēm nav apslēptu trūkumu;
3.4.3. ievērot visus programmnodrošinājuma ražotājkompānijas COMSOL; Modeļi:
Pamatmodulis Comsol Multiphysics, ar moduļiem Wave Optics, Ray Optics, Heat Transfer,
Optimization, LiveLink for MATLAB licencē noteiktos produktu lietošanas noteikumus
(2.pielikums);
3.4.4. pilnā apjomā atbildēt un segt zaudējumus, ja tie ir dokumentāli pierādāmi.
4. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI
4.1. Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas
nodrošina Pasūtītāja kontaktpersonas piekļuvi portālam: https://www.comsol.com/productdownload, kurā ir programmatūras aktivizācijas atslēga.
4.2. Par Licenču nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir izmantojis Licenču
aktivizācijas atslēgu, un Puses ir parakstījušas preču pieņemšanas - nodošanas aktu un preču
pavadzīmi rēķinu.
4.3. Pieņemot Licences, Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt Licenču pārbaudi, lai
pārliecinātos par to atbilstību Līguma noteikumiem. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem Licenču
pieņemšanas laikā ir tiesīgs pieaicināt ekspertus vai citus speciālistus, vai veikt testus, lai
pārliecinātos par Licenču atbilstību Līguma noteikumiem. Preču pieņemšanas - nodošanas aktu
Pasūtītājs paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Licenču atslēgas izmantošanas saņemšanas
brīža, tajā norādot konstatētos trūkumus.
4.4. Piegādātājs nomaina nekvalitatīvās vai Līguma noteikumiem neatbilstošās Licences pret
kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču
pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanas.
4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem neatbilstošu
Licenču pieņemšanas, ja Piegādātājs nerīkojas Līguma 4.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Ja Pasūtītājs nokavē šajā Līgumā 2.2.apakšpunktā noteikto maksājuma termiņu,
Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no
neapmaksātās summas par katru nokavēto darba dienu. Summas, kuras apmaksā Pasūtītājs,
vispirms tiek ieskaitītas aprēķinātajā līgumsodā.
5.2. Ja Piegādātājs šā Līguma 4.1.punktā noteiktajā termiņā nav nodrošinājis pieeju
portālam, kurā ir programmatūras aktivizācijas atslēga, vai ir piegādājis nekvalitatīvas vai

Līguma noteikumiem neatbilstošas Licences, tas maksā līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle
piecu procentu) apmērā no nepiegādāto Licenču summas par katru nokavēto darba dienu.
5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī Līguma saistību izpildes.
5.4. Līgumsods nav zaudējumu atlīdzinājums.
6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Pušu strīdi tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds
risināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tā darbība sakrīt ar licences lietošanas
termiņu saskaņā ar Līguma 1.3.punkta noteikumiem.
7.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma
grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
7.3.

Līgumsumma netiek grozīta un paliek nemainīga Līguma darbības laikā.

7.4. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājs, kā arī viņu tiesību un saistību
pārņēmējiem.
7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma bez Pārdevēja piekrišanas, ja:
7.5.1. Piegādātājs nav piegādājis Licences Līguma 4.1.apakšpunktā noteiktajā piegādes termiņā
un, ja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas;
7.5.2. Piegādātājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Piegādātājs minēto
saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska
paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas.
8.

NEPAREDZAMI APSTĀKĻI

8.1. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi
iespējama neparedzamu apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un, ja viena no
Pusēm par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu
apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek
pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie neparedzamie apstākļi ir aizkavējuši
Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem.
8.2. Ar neparedzamiem apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi),
katastrofas, streiki, karadarbība vai manevri, kā arī citi tamlīdzīgi apstākļi, kuru dēļ šī Līguma
nosacījumu izpilde nav iespējama un ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
8.3. Pusei, kura atsaucas uz neparedzamiem apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne
paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav
bijis iespējams novērst.
8.4. Gadījumā, ja neparedzami apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas,
Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas
iepriekš.

9.

CITI NOSACĪJUMI

9.1. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Līgums ietver pilnīgu Pušu vienošanos, un to
nevar mainīt citādā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.
9.2. Puses apņemas 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski informēt otru Pusi par juridiskā
statusa, rekvizītu, adrešu, telefona un faksa numuru, elektroniskā pasta un datu par
izpildstruktūru izmaiņām.
9.3. Līgums atzīstams par izpildītu tad, kad Puses ir izpildījušas visas savstarpējās saistības
un starp tām pilnīgi nokārtoti visi maksājumi.
9.4. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros, katrs uz 4 (četrām) lapām un 2
(diviem) pielikumiem kopā uz 5 (piecām) lapām. Abi Līguma eksemplāri ir ar vienādu juridisku
spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Piegādātāja.
10. KONTAKTPERSONAS
10.1. Kontaktpersona no
gatis.mozolevskis@cfi.li.lv

Piegādātājs

puses

–

Gatis

Mozoļevskis,

10.2. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses - Kaspars Blušs, e-pasts: info@optek.lv,
10.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:
Piegādātājs:
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas
SIA “Optek”
institūts
Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8,
Juridiskā adrese: Šmerļa iela 2B, Rīga
Rīga, LV-1063
LV-1006
NM reģ.Nr. LV90002124925
PVN reģ.Nr.: LV50103720111
Norēķinu
Norēķinu konts:
konts:LV89UNLA0002000141725*
LV73HABA0551037347874
Banka: AS SEB Banka
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: UNLALV2X
Bankas kods: HABALV22
*Var tikt precizēts atbilstoši finansējuma avotam

e-pasts:

