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IEPIRKUMA LĪGUMS 

"Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta administrācijas struktūrvienību un darbinieku amata 

funkciju un pārvaldības procesu audits un pilnveide” 

 

Rīgā, Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā 

 

Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas Institūts, zinātniskās institūcijas Reģistrācijas apliecība 

Nr. 381016, juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV – 1063, tās direktora Andra Anspoka personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas 

puses, un 

KPMG Baltics SIA, vienotais reģistrācijas numurs: 40003235171, tās pilnvarotās personas partneres 

Evijas Šturcas personā, kura rīkojas uz prokūras pamata,  turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,  

abi kopā turpmāk saukti – Puses vai katra atsevišķi – Puse, saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma “Latvijas 

Universitātes Cietvielu fizikas institūta administrācijas struktūrvienību un darbinieku amata funkciju 

un pārvaldības procesu audits un pilnveide” (iepirkuma identifikācijas numurs LU CFI 2021/28) 

rezultātiem, kas tika veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta prasībām un ņemot vērā Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par tālāk minēto: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Ar šī Līguma noslēgšanu Izpildītājs ir apņēmies veikt Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 

administrācijas struktūrvienību un darbinieku amata funkciju un pārvaldības procesu auditu un 

sniegt ieteikumus šo procesu pilnveidei (turpmāk tekstā – Pakalpojums), saskaņā ar atklāta konkursa 

noteikumiem un tehniskās specifikācijas prasībām, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu un Līguma 

noteikumiem.  

1.2. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumus, nodrošinot nepieciešamos aizsardzības pasākumus. 

 

2. Līguma darbības laiks 

2.1. Līguma izpildes laiks jeb Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas 

dienas, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Pakalpojuma izpildes grafiku (1.pielikumā). 

2.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz visu Līgumā noteikto saistību izpildei.  

 

3. Līguma summa un samaksas kārtība 

3.1. Līguma summa par Pakalpojumu ir  EUR 29994,00 (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit 

četri eiro, 00 centi) neskaitot PVN. 

3.2. Pēc Pakalpojuma izpildes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Nodošanas–pieņemšanas aktu, ko Pasūtītājs 

izskata un apstiprina vai sniedz iebildumus 5 (piecu) darba dienu laikā no akta saņemšanas.  

3.3. Pasūtītājs veic Pakalpojumu apmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Nodošanas–pieņemšanas akta 

parakstīšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.  
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3.4. Par Līguma 2.1. punktā noteikto Pakalpojumu izpildes termiņa neievērošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs 

aprēķināt un ieturēt līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa no viena procenta) apmērā no Līguma kopējās 

cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās cenas. 

Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. Ja Izpildītāja kavējums pārsniedz 20 (divdesmit) 

kalendārās dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu. 

3.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu un neveikt Pakalpojuma apmaksu, ja Pakalpojuma izpilde 

veikta daļēji vai Izpildītājs nav brīdinājis par kavējumu un tā iemesliem. 

3.6. Ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nesamaksā attiecīgā rēķina summu, Izpildītājam ir tiesības 

piedzīt maksājuma kavējuma naudu 0,1% (viena procenta desmitā daļa) apmērā no kavētās maksājuma 

summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās 

summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. 

 

4. Izpildītāja pienākumi 

4.1. Izpildītājam, veicot ar šo Līgumu uzņemtos pienākumus, ir jāpilda Pasūtītāja norādījumi. 

4.2. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu informāciju, kas nepieciešama ar šo Līgumu 

uzņemto pienākumu veikšanai. 

4.3. Saistībā ar šo Līgumu uzņemto pienākumu pildīšanu, Izpildītājs nedrīkst atrasties interešu konfliktā 

attiecībā pret Pasūtītāju.  

4.4. Gadījumā, ja Pakalpojuma izpildes gaitā tiek atklāts, ka Pakalpojums, kuru izpilda Izpildītājs neatbilst 

Līguma noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājam jānovērš norādītie trūkumi, kurus konstatējis 

Pasūtītājs, uz sava rēķina un Pasūtītāja norādītajā laikā. 

 

5. Pasūtītāja pienākumi 

5.1. Pasūtītājam jāmaksā Līguma 3.1 punktā norunātā atlīdzība par Pakalpojumu Līgumā noteiktā termiņā. 

5.2. Pasūtītājam laicīgi jādod rīkojumi Izpildītājam Līguma 1.punktā uzskaitīto darbību veikšanai un 

jānodrošina, ka tā nozīmētās atbildīgās kontaktpersonas ir veicina Pakalpojuma izpildi. 

5.3. Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā jāsagatavo un jāsniedz Izpildītāja pieprasītā informācija, 

kas nepieciešama Izpildītājam Pakalpojumu veikšanai.  

 

6. Konfidencialitāte 

6.1. Izpildītājam Līguma izpildē nav tiesību jebkādā veidā izpaust trešajām personām informāciju, kas tam 

ir kļuvusi zināma Līguma ietvaros, lai nodrošinātu Pakalpojumu izpildi.  

6.2. Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildes procesā iegūtās ziņas un informāciju Izpildītājs nekādā veidā 

neizmantos ne savā, ne trešo personu labā. 

6.3. Izpildītājs apliecina, ka ne Līguma laikā, ne arī pēc Līguma izbeigšanās Izpildītājs ne ar vienu trešo 

personu neapspriedīs vai neatklās Līgumā minētās ziņas un informāciju. Šis nosacījums nav attiecināms 

uz Izpildītāja piesaistītu ekspertu, kas nepieciešams Pakalpojuma izpildei, taču Izpildītājam ir 

jānodrošina, ka eksperts ievēro konfidencialitātes prasības. 
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6.4. Šajā nodaļā minētie nosacījumi ir spēkā nenoteiktu laiku, arī pēc Līguma termiņa beigām. 

 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Līgumā var tikt veikti nebūtiski grozījumi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus. 

7.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

7.3. Puse vienojas, ka tām ir saistoša sarakste, kas veikta izmantojot Līgumā norādīto elektronisko pastu. 

7.4. Līgums var tikt izbeigts pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās. 

7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām. Līguma 1. pielikums „Tehniskais un finanšu 

piedāvājums” ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

7.6. 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. 

7.7. Pušu atbildīgās personas šī Līguma izpildes laikā: 

7.7.1. Pasūtītājs nozīmē: LU CFI Juridiskās un iepirkuma daļas vadītāju Ievu Lācenbergu-Rocēnu, 

tālrunis: +371 29141994, e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv . 

7.7.2. Izpildītājs nozīmē: KPMG Vecāko projekta vadītāju Ievu Kustovu, tālrunis +371 29482274, e-

pasts: ikustova@kpmg.com . 

8.PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 

Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8,  

Rīga, LV-1063 

NM reģ. nr. LV90002124925 

Norēķinu konts: LV89UNLA0002000141725 

Banka: AS „SEB banka” 

Bankas kods: UNLALV2X 

KPMG Baltics SIA 

Juridiskā adrese: Vesetas iela 7,  

Rīga, LV-1013 

NM reģ. nr. LV40003235171 

Norēķinu konts: LV47HABA0001408031493 

Banka: Swedbank AS 

Bankas kods: HABALV22 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 
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