Uzaicinājums iepirkumam LU CFI 2014/17/ESF
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss
67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 11.10.2013.
rīkojumu Nr. 5-v. Iepirkums tiek veikts ESF līdzfinansēta projekta Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018 „Fotonikā izmantojamu stiklveida organisku
mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi” vajadzībām. Iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma (PIL) 62.panta 1.daļas 1.punkta nosacījumiem (atklātā konkursā
pretendents neatbilda kvalifikācijas prasībām) un tiek veikts atbilstoši PIL 82 pantam.
Iepirkuma priekšmets

Laboratorijas trauki un materiāli (atbilstoši 2.pielikumā
tehniskajai specifikācijai).
Paredzamais līguma darbības laiks – 12 mēneši.
CPV kods: 38000000-5.

Paredzamā Informā- Piedāvāju- Iesnieglīgumcena cijas ievie- mu iesnieg- to piedābez PVN,
tošanas
šanas
vājumu
EUR
datums
termiņš
skaits
30.06.
11.07.
dotajai Lielāka vai
2014.
2014.
vienāda ar
4000 eiro,
10:00
bet mazāka
par 42000
eiro

Līguma
izpildītājs

Lēmuma
pieņemšanas
datums

Līguma Līgumtermiņš cena, bez
PVN,
EUR

Kontaktpersona: Jānis Pinnis, tālr.67260545, 29680881, fakss: 67132778, e-pasts: Janis.Pinnis@cfi.lu.lv
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1. pielikums
iepirkuma LU CFI 2014/17/ESF „Laboratorijas trauki un materiāli” Uzaicinājumam
PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA UN VĒRTĒŠANA
1. Piedāvājuma iesniegšana:
1.1. Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu.
1.2. Piedāvājums sastāv no:
Pieteikuma-Tehniskā-Finanšu piedāvājuma (atbilstoši Uzaicinājuma pielikumā Nr.2 dotajai formai).
1.3. Piedāvājumu var iesniegt sūtot pa pastu uz adresi: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts,
Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, vai nogādājot to ar kurjerpastu vai personīgi minētajā adresē 2.stāvā
sekretariātā vai 247.telpā darba dienās no 8.30 līdz 17.00. Piedāvājumu var iesniegt arī pa e-pastu vai
faksu, oriģinālu iesniedzot vēlāk.
2. Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana:
2.1. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst tehniskajām prasībām.
2.2. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
2.2.1. pasludināts pretendenta 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 tas tiek likvidēts;
2.2.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā
no valstīm pārsniedz 150 euro.
2.3. Punktos 2.2.1. un 2.2.2. minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz
pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un
kritērijiem. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā punktos 2.2.1. un
2.2.2. minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:
2.3.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas),
izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst
informāciju:
a) par punktā 2.2.1. minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,
b) par punktā 2.2.2. minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs
minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot
pretendenta piekrišanu;
2.3.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas
iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas punktā 2.2.
noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc
pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā
neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
2.4. Atkarībā no atbilstoši 2.3.1. punkta "b" apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
2.4.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
2.4.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10
darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un
parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu,
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tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,
iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā
pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā
minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
2.5. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus
un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst
pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no
dalības iepirkumā saskaņā ar punktu 2.2. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda
visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un
par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.
2.6. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par
iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un
tiešu elektronisku pieeju punktā 2.5. minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc
pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam punktā 2.5. minēto lēmumu.
2.7. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu. Pasūtītājs ir
tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
2.8. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs, izmantojot Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu
sagatavošanai un iesniegšanai, publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu
paziņojumu par noslēgto līgumu.
2.9. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājaslapā
internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā
grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības
laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.
2.10. Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzams šajā pantā noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot
Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.
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AIZPILDA PRETENDENTS

2. pielikums
iepirkuma LU CFI 2014/17/ESF „Laboratorijas trauki un materiāli” Uzaicinājumam

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________
Reģ.Nr. ____________________PVN maksātāja Nr.___________________________
Jurid. adrese __________________________________________________________
Faktiskā adrese _________________________________________________________
Tālrunis/fakss/e-pasts________________/ _________________/ _________________
Konta Nr./banka/bankas kods _____________________/ _______________/ ________
PIETEIKUMS
Vēlamies piedalīties iepirkumā LU CFI 2014/17/ESF „Laboratorijas trauki un materiāli” un ar šo
apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
N.
p.k.

1

2

3
4
5
6

Pasūtītāja prasības
Minimālās tehniskās prasības (produkta
nosaukums un veids)

Piedāvājums (aizpilda pretendents,
Summa
norādot ražotāju vai starptautisko Cena bez
bez
izplatītāju, marku vai kataloga
PVN,
PVN,
Daunumuru, fasējuma lielumu un
EUR
EUR
dzums
fasējumu skaitu)

Pilnīgi caurspīdīgas kastes ar vāku,
200
paraugiem, ar viena iedalījuma iedaļas
gab.
iekšējam izmēriem L*W*H=33*33*13mm
+/-2mm (www.licefa.de V 7-9/1 vai
ekvivalents*)
High Precision Tweezers Style #55
3 gab.
Dumoxel® Anti-magnetic Stainless Steel
tweezers, High Precision
(http://www.2spi.com/catalog/tweezers/t/sty
le55 vai ekvivalents*)
Anti-magnetic Stainless Steel High
3 gab.
Precision Tweezers (2spi.com kods 0S02PXD vai ekvivalents
PTFE-membrānu filtri ar poru izmēriem
300
0.20 (μm), Mebrānas Ø =15 (mm)
gab.
(Carlroth KC94.1 vai ekvivalents)
PTFE-membrānu filtri ar poru izmēriem
200
0.45 (μm), Mebrānas Ø =15 (mm)
gab.
(Carlroth KC95.1 vai ekvivalents)
Disposable syringes, Luer-Lock-fitting
500
(Carlroth EP95.1 vai ekvivalents)
gab.
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

2ml vienreizējas šļirces no PE/PP (Luerfitting) virzulis pilnīgi no PE/PP, bez
lateksa, PVC un silikona. (Carlroth 0056.1
vai ekvivalents)
Disposable needles Sterican®, long edge
30mm (Carlroth X128.1 vai ekvivalents)
Disposable needles Sterican®, long edge
50mm (Carlroth 0060.1 vai ekvivalents)
Paraugu pudelītes, 10 ml, caurspīdīgas
(ND15 ) (Carlroth XC39.1 vai ekvivalents)
Caps for storage vials (ND15) (Carlroth
XC44.1 vai ekvivalents)
Stikla vārglāzes (V=50ml / d=38-42 mm/
H=60-70 mm), graduētas. (Carlroth X688.1
vai ekvivalents)
Stikla vārglāzes (V=100ml / d=48-50 mm/
H=70-80 mm), graduētas. (Carlroth X689.1
vai ekvivalents)
Paraugu pudelītes, 4 ml, caurspīdīgas
(Carlroth E152.1 vai ekvivalents)
Korķi 4 ml paraugu pudelītēm, bez cauruma
vidū (Carlroth E155.1 vai ekvivalents)
PTFE ieliktņi 4 ml paraugu pudelītēm
(Carlroth E156.1 vai ekvivalents)
Kvarca plāksnītes 25x25 mm, biezums 3
mm (Vitreosil 077 FQP-253
http://www.quartzplates.co.uk/ vai
ekvivalents)
Cimdi lateks L izm. (Carlroth 5886.1 vai
ekvivalents)
Cimdi lateks M izm. (Carlroth 5885.1 vai
ekvivalents)
Mēģeņu statīvs 20 šūnu (Carlroth L386.1
vai ekvivalents)
Necaurspīdīgas (melnas) kastes, paraugiem,
ar viena iedalījuma iekšējiem izmēriem
L*W*H=59*53*31mm +/-2mm
(www.licefa.de SE 24-2-6-10 vai
ekvivalents)
Vienreizējas lietošanas pipetes, 1 ml, ar
iedaļām, nesterilas. Tips G pēc
Sarstedt.com kataloga. (Sarstedt.com
86.1170 vai ekvivalents)
Kvarca kivete fluorescences mērījumiem
(visas četras puses caurspīdīgas. Iekšējais
izmērs 10x2 mm. Ārējais izmērs
12.5x12.5x(35-50). Ar PTFE korķi
(Thorlabs CV10Q700FS vai ekvivalents)

200
gab.
500
gab.
200
gab.
100
gab.
200
gab.
20 gab.
20 gab.
200
gab.
500
gab.
1000
gab.
30 gab.

2000
gab.
2000
gab.
4 gab.
20 gab.

2000
gab.
6 gab.
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Kvarca kivete krāsvielu lāzeru vielu
2 gab.
mērījumiem (visas četras puses
caurspīdīgas). Iekšējais izmērs 10x0.5 mm.
24 Ārējais izmērs 12.5x12.5x(35-50). Ar PTFE
korķi.
(http://www.starnacells.com/
DLC-28.05F-Q-10 vai ekvivalents)
Kvarca kivete fosforiscences mērījumiem
2 gab.
(visas četras puses caurspīdīgas). Iekšējais
izmērs 10x2 mm. Ārējais izmērs
25
12.5x12.5x(35-50). Ar uzskrūvējamu korķi.
(http://www.starnacells.com/ 18-Q-10-GL14C vai ekvivalents)
Kopā, bez PVN, EUR
21% PVN, EUR
Kopā, ar 21% PVN, EUR
* Par ekvivalentām prasītajām tiks uzskatītas pincetes, kuras atbilst pēc īpašībām un formas un
kuru garums neatšķiras vairāk kā par 10% no prasībās minētajām pincetēm.
Preču piegādes ir paredzētas partijās, pēc pasūtītāja pieprasījuma. Preču partijas piegāde ir
jānodrošina viena (1) mēneša laikā no pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
Norēķināšanās ir paredzēta kā pēcapmaksa par piegādātajām precēm, 15 dienu laikā pēc
saņemšanas.
Ailē „Daudzums” ir norādīts maksimālais iegādes daudzums. Faktiskais iegādes daudzums
būs atkarīgs no vajadzībām un no pieejamā finansējuma un var būt mazāks par šeit norādīto.
Samazinot iegādes daudzumu netiks prasīts dalīt vai samazināt fasējumu/iepakojumu precēm,
kuras ir paredzēts piegādāt veselos fasējumos/iepakojumos.
Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):
________________________
/vārds, uzvārds/

___________________
/amats/

________________
/paraksts/

____________________2014. gada ___._____________
/sastādīšanas vieta/
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3. pielikums
iepirkuma LU CFI 2014/17/ESF „Laboratorijas trauki un materiāli” Uzaicinājumam

Līgums (projekts)
Rīgā, 2014. gada __. _________
LU Cietvielu fizikas institūta
līgumu uzskaites Nr. 2014/17/ESF
Iepirkuma identifikācijas Nr. LU CFI 2014/17/ESF

līgumu uzskaites Nr. __________

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā LU CFI), turpmāk tekstā –
Pasūtītājs, tās direktora Andra Šternberga personā, no vienas puses,
un ________________________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, tās ____________________
___________________ personā, no otras puses,
turpmāk katrs atsevišķi saukts Puse un abi kopā saukti Puses,
pamatojoties uz _______________________ piedāvājumu un LU CFI iepirkumu komisijas
lēmumu par iepirkumu Nr. LU CFI 2014/17/ESF „Laboratorijas trauki un materiāli”,
ESF līdzfinansēta projekta Nr. 2013/0045/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/018 „Fotonikā
izmantojamu stiklveida organisku mazmolekulāru materiālu dizains un pētījumi” realizācijai,
noslēdz šādu Līgumu:
1. Līguma priekšmets un līguma summa
1.1. Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk Laboratorijas traukus un materiālus atbilstoši
šī Līguma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā - Prece).
1.2. Līguma summa, ieskaitot nodokļus un nodevas, ar kurām tiek aplikta Prece, un visus
citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir <summa>EUR (<summa vārdiem>), tai skaitā
PVN 21% (divdesmit viens procents) <summa>EUR (<summa vārdiem>), turpmāk šā
Līguma tekstā saukta Līgumcena.
1.3. Līgums ir spēkā 12 mēnešus, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas.
2. PIEGĀDES NOSACĪJUMI UN APMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Prece Pasūtītājam tiek piegādāta Rīgā, Ķengaraga ielā 8, LU CFI telpās.
2.2. Preču piegādes ir paredzētas partijās, pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Preču partijas piegāde
ir jānodrošina viena (1) mēneša laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
2.3. Apmaksas veids – pēcapmaksa par piegādātajām Precēm, 15 dienu laikā pēc saņemšanas.
2.4. Līguma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un cenas” ir norādīts maksimālais Preču
iegādes daudzums. Faktiskais iegādes daudzums ir atkarīgs no attiecīgo Preču
nepieciešamības un pieejamā finansējuma un var būt mazāks par Līguma 1.pielikumā
norādīto.
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3. CITI NOTEIKUMI
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
671. 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
piegādātajai Precei.
3.4. Visi strīdi un domstarpības, kādas Pusēm radušās šā Līguma izpildes gaitā, un nav
atrisināmas pārrunu ceļā 30 dienu laikā, tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesu iestādēs,
Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
3.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz <lapu skaits> (<lapu skaits vārdiem>), ar
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Piegādātāja.
Līguma 1.pielikums „Tehniskā specifikācija un cenas” ir tā neatņemama sastāvdaļa.
3.6. Pasūtītājs par atbildīgo personu šī Līguma izpildes laikā nozīmē <atbildīgās personas
vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>. Atbildīgā persona pa epastu veic Preču partiju pasūtījumus, pieņem Preci, paraksta Preču pavadzīmes.
3.7. Piegādātājs par atbildīgo personu šī Līguma izpildes laikā nozīmē, <atbildīgās personas
vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.
4. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI
Pasūtītājs:

Piegādātājs:

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas
institūts
Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, Juridiskā adrese:
LV-1063
Biroja adrese:
PVN reģ.Nr. LV90002124925

PVN reģ.Nr.:

Norēķinu konts:
Banka: Valsts kase

Norēķinu konts:
Banka:

Bankas kods: TRELLV22

Bankas kods:

Pasūtītājs:

Piegādātājs:

______________________________
Z.v
<vārds, uzvārds>

________________________________
Z.v.
<vārds, uzvārds>
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1. pielikums
Līgumam Nr. LU CFI 2014/17/ESF
Laboratorijas trauki un materiāli

Tehniskā specifikācija un cenas
(Šeit ir paredzēts ievietot Pretendenta Tehniskā un Finanšu piedāvājuma tabulu.)

Pasūtītājs:

Piegādātājs:

______________________________
Z.v
<vārds, uzvārds>

________________________________
Z.v.
<vārds, uzvārds>
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