
  
APSTIPRINĀTS 

ar LU CFI Iepirkumu komisijas 
2012.gada 14.maija sēdes 

protokolu Nr.LUCFI 2012/12/ESF-1 
 

Iepirkuma  
„Aizdevums 140 000 LVL apmērā”  

NOTEIKUMI 
 
1.  VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 
Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta „Nanomateriāli perspektīviem 
energoefektīviem risinājumiem” (vienošanās Nr.: 
2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141) ietvaros. 
Iepirkums, tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam. 
Iepirkumu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, LU aģentūras iepirkumu 
komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora rīkojumu Nr. 5-v no 20.02.2012. (paragrāfs 1). 

 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LU CFI 2012/12/ESF 

 
1.2. Pasūtītājs 

Pasūtītāja nosaukums LU Cietvielu fizikas institūts, LU aģentūra 
(turpmāk tekstā – LU CFI) 

Adrese Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija 
Reģ. Nr. LV90002124925 
Tālruņa Nr. +371 67187816 
Faksa Nr. +371 67132778 
e-pasta adrese ISSP@cfi.lu.lv 
Mājas lapas adrese www.cfi.lu.lv 
Kontaktpersona Iepirkuma komisijas sekretārs Jānis Pinnis 
Tālruņa Nr. +371 67260545, +371 29680881 
Faksa Nr. +371 67132778 
e-pasta adrese Janis.Pinnis@cfi.lu.lv 
Darba laiks 8:30-17:00 

 
1.3. Iepirkuma priekšmets 

1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir pakalpojuma sniegšana Latvijas Universitātes aģentūra 
„Cietvielu Fizikas institūts” - īstermiņa kredīts-kredītlīnija 140 000 LVL apmērā 
atbilstoši tehniskajai specifikācijai (noteikumu Pielikums Nr.1) (turpmāk – 
Pakalpojums). 
CPV kods: 66113000-5 

 
1.4. Līguma nosacījumi 

1.4.1. Par īstermiņa kredīts-kredītlīnija 140 000 LVL izsniegšanu tiks noslēgts iepirkuma 
līgums uz 12 (divpadsmit) mēnešiem ar iespēju līgumu pagarināt par 6 (sešiem) 
mēnešiem. 

1.4.2. Līguma izpildes vieta: Latvijas Republikas teritorija.  
1.4.3. Pakalpojuma samaksa: procentu maksājumi tiek veikti reizi mēnesī, pamatsummas 

atmaksa termiņa beigās. 
 

1.5. Iespējas iepazīties ar iepirkuma noteikumiem un saņemt tos 
1.5.1. Pretendents var iepazīties ar iepirkuma noteikumiem Pasūtītāja mājas lapā 

www.cfi.lu.lv   

http://www.cfi.lu.lv/


1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz 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 darba dienās no 8.30 līdz 17.00. 
Piedāvājumam jābūt saņemtam Pasūtītāja adresē ne vēlāk kā līdz 2012.gada 
28.maijam, plkst. 10:00. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks 
neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. 

 
1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš  

1.7.1. Piedāvājumam ir jābūt spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojumam 
par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultāta, bet ne mazāk kā 60 dienas no 
1.6.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1.punktā noteiktajā 
termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 
pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to 
viņš rakstiski paziņo Pasūtītajam. 

 
2.  PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI 
 

2.1. Piedāvājuma noformējuma prasības: 
2.1.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē tā, lai tajā iekļautā informācija 

nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 
2.1.2. Uz aploksnes jānorāda: 

2.1.2.1. Pieteikums iepirkumam „Aizdevums 140 000 LVL apmērā” (identifikācijas 
numurs LU CFI 2012/12/ESF); 

2.1.2.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa numurs(i) un faksa 
numurs, e-pasta adrese; 

2.1.2.3. norāde “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.  
 

2.2. Piedāvājuma sagatavošana: 
2.2.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments un/vai citi piedāvājumā 

iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai 
pilnvarotā pārstāvja apstiprināts tulkojums latviešu valodā.  

2.2.2. Piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no 
jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai 
labojumiem. Ja būs pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un 
skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Piedāvājumā iekļautajiem 
dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa 
noteikumu Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” 
prasībām. 

2.2.3. Piedāvājumā jāietver: 
2.2.3.1. pretendenta pārstāvja, kura paraksta tiesības ir dokumentāli apliecinātas, vai tā 

pilnvarotas personas (pievienojot pilnvaru) parakstīts pieteikums par 
piedalīšanos iepirkuma procedūrā;  

2.2.3.2. tehniskais piedāvājums; 
2.2.3.3. finanšu piedāvājums. 

2.2.4. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājuma variantu par visu apjomu. 
2.2.5. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas. 

 
2.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu pasūtītājam. 
 
3.  NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMĀ UN TO ATBILSTĪBU 

APLIECINOŠIE DOKUMENTI  
 



3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā. 
3.1.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā; 
3.1.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo 

aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pakalpojumu Latvijas Republikā; 
3.1.3. Attiecībā uz pretendentu nav pasludināts 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; 

3.1.4. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 

 
3.2. Pretendenta atbilstību apliecinošie dokumenti. 

3.2.1. Pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši noteikumu Pielikuma Nr.2 veidlapas 
paraugam. Parakstot pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā Pretendents apliecina 
savu atbilstību 3.1.3. un 3.1.4. punkta prasībām. Pieteikumu dalībai iepirkumā 
Pretendenta vārdā paraksta persona(-s), kurai ir publiski reģistrētas tiesības pārstāvēt 
Pretendentu vai normatīvo aktu prasībām atbilstoši Pretendenta pilnvarota persona; 

3.2.2. Pretendenta Komersanta reģistrācijas apliecības kopija; 
3.2.3. dokuments (Pretendenta apliecināta kopija), kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs 

sniegt Pakalpojumu saskaņā ar noteikumu prasībām. 
3.2.4. Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā 

no lēmuma par iepirkuma rezultātiem saņemšanas jāiesniedz izziņa (izziņai ir jābūt 
izdotai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas), ko izsniegusi Latvijas 
un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā 
neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī 
pārsniedz 100 latus. 

 
 
4. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 
4.1. Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums.  
4.2. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam detalizēti jāapraksta piedāvātā pakalpojuma 

īstenošana saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1) prasībām, lai to varētu 
izvērtēt atbilstoši noteikumu prasībām. Tehniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam. 

 
5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 
5.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr.3. 
5.2. Finanšu piedāvājumā paredzētās summas un izmaksas norādāmas latu valūtā (LVL). 

Finanšu piedāvājumā Pretendents iekļauj šādu informāciju: aizdevuma apjomu latu valūtā 
(LVL) – 140 000 (viens simts četrdesmit tūkstoši), un pievienoto likmi procentos (%). 
Aizdevuma procentu likme ir vienāda ar 3 mēnešu Rigibor un pievienotās likmes 
kopsummu. 

 
6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
 

6.1. Piedāvājumi tiks izvērtēti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 panta un iepirkuma 
noteikumu prasībām. 



6.2. Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums netiks tālāk 
izvērtēts, ja nebūs iesniegts kāds no iepirkuma noteikumos prasītajiem dokumentiem 
un/vai to saturs neatbildīs noteikumu prasībām. 

6.3. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš ir iesniedzis kvalifikācijas un 
tehniskajām prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu. Tiks salīdzinātas 
pievienotās likmes (%), kas būs norādītas Finanšu piedāvājumā. 

 
7. PIELIKUMI: 
 

7.1. Pielikums Nr.1: Tehniskā specifikācija – uz 1(vienas) lapas; 
7.2. Pielikums Nr.2: Pieteikuma forma – uz 1(vienas) lapas; 
7.3. Pielikums Nr.3: Finanšu piedāvājuma forma – uz 1(vienas) lapas; 



 
Pielikums Nr.1 

 iepirkuma Nr.: LU CFI 2012/12/ESF  
„Aizdevums 140 000 LVL apmērā” 

noteikumiem 
 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 
 

 
1.  Izsniegt īstermiņa aizdevumu - kredītlīniju Latvijas Universitātes aģentūra „Cietvielu 

Fizikas institūts 140 000 LVL apmērā ESF projekta (vienošanās Nr.: 
2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/141) pabeigšanai, ievērojot šādus nosacījumus: 

 
1.1. Līguma termiņš ir 12 mēneši ar iespēju pagarināt; 

1.2. Aizdevuma valūta: lati (LVL); 

1.3. Aizdevuma procentu likme ir vienāda ar 3 mēnešu Rigibor bāzes likmi un 
pievienotās likmes kopsummu, to norādot atsevišķi; 

1.4. Atmaksas grafiks –  pamatsumma termiņa beigās; 

1.5. Procentus par izsniegto aizdevumu aprēķina no dienas, kad aizdevējs aizdevumu 
ir ieskaitījis no sava konta aizņēmēja kontā. Procentus aprēķina, izmantojot šīs 
tehniskās specifikācijas 1.3 punktā norādīto procentu gada likmi un pieņemot, ka 
gadā ir 360 dienas. Procenti tiek aprēķināti katras darba dienas beigās. 

1.6. Aizdevuma saņemšanai netiek sniegts galvojums vai nodrošinājums (ķīla). 



 
Pielikums Nr.2 

 iepirkuma Nr.: LU CFI 2012/12/ESF  
„Aizdevums 140 000 LVL apmērā” 

noteikumiem 
 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ   
Nr.: LU CFI 2012/12/ESF  

„Aizdevums 140 000 LVL apmērā” 
 

Pretendents, 
_____________________________________ /pretendenta nosaukums/ _____________________ 
/nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs/ tā________________ personā /Vadītāja vai pilnvarotās 
personas vārds un uzvārds/ 
 
ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
 

o piesakās  
o piedalīties iepirkumā „Aizdevums 140 000 LVL apmērā”; 
o sniegt Pakalpojumu Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā; 
o slēgt iepirkuma līgumu. 

o Apliecina, ka: 
o attiecībā uz pretendentu nav pasludināts 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; 

o pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus; 

o iesniegtā informācija ir patiesa novērtēšanai un ir iesniegta pilnā apjomā; 
o iesniedzam/iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma un atlases dokumentiem, 
b. Tehniskā piedāvājuma un 
c. Finanšu piedāvājuma, 

 
Piedāvājums ir spēkā _______ dienas no noteikumos noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
 
Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 
 
Paraksts__________________________________________________ 

    /pretendenta paraksts/ 
Vārds, uzvārds: ___________________________________________ 
 
Juridiskās personas nosaukums:_______________________________ 
 
Amata nosaukums _________________________________________ 
  



 
Pielikums Nr.3 

 iepirkuma Nr.: LU CFI 2012/12/ESF  
„Aizdevums 140 000 LVL apmērā” 

noteikumiem 
 

 
 
 
 
 

Finanšu piedāvājuma forma 
Iepirkumam Nr.: LU CFI 2012/12/ESF 
„Aizdevums 140 000 LVL apmērā” 

 
 
 
 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Aizdevuma apjoms latu valūtā (LVL) 

Summa latu valūtā (LVL) ______________________________ 
(norādīt summu skaitļos un vārdos) 

Pievienotā likme (%) ______________________________ 
(norādīt summu skaitļos un vārdos) 

 
 
 
 
Paraksts__________________________________________________ 

    /pretendenta paraksts/ 
Vārds, uzvārds: ___________________________________________ 
 
Juridiskās personas nosaukums:_______________________________ 
 
Amata nosaukums _________________________________________ 
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