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3.pielikums 
iepirkuma LU CFI 2017/12  

„Tīrtelpu materiālu piegāde” nolikumam 
 
 

LĪGUMA (PROJEKTS)  
PAR TĪRTELPU MATERIĀLU PIEGĀDI 

LU CFI VAJADZĪBĀM 
 

Rīgā,             
       2017.gada ___.___________ 

LU Cietvielu fizikas institūta  
līgumu uzskaites Nr.2017/_____ 

Iepirkuma Id. Nr. LU CFI 2017/12 
 

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 

<komercdarbības forma> „<nosaukums>”, kuru atbilstoši <pārstāvības pamatojums> pārstāv tās 
<amats><vārds, uzvārds>, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses,  

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

Pamatojoties uz: 

(A) LU CFI iepirkumu “Tīrtelpu materiālu piegāde”, Id. Nr. LUCFI 2017/12, kurā Izpildītājs 
iesniedza, iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu; 

(B) LU CFI iepirkumu komisijas 2017.gada __._______lēmumu par iepirkuma līguma izpildes 
tiesību piešķiršanu Izpildītājam,  

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

1. Līguma priekšmets un darbības laiks 

1.1. Piegādātājs pārdod, bet Pasūtītājs pērk tīrtelpu materiālus (turpmāk tekstā - Prece), 
atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā “Tehniskā un finanšu piedāvājums” noteiktajām cenām. 

1.2. Līguma summa, ieskaitot nodokļus un nodevas, ar kurām tiek aplikta Prece, un visus citus ar 
Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir ___ EUR (____ eiro un 00 centi), tai skaitā PVN 21% 
(divdesmit viens procents) _____ EUR (______ eiro un 00 centi), turpmāk šā Līguma tekstā saukta - 
Līgumcena. 

1.3. Līguma darbības laiks ir 12 mēneši, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas, vai līdz brīdim, 
kad Preču piegāde ir veikta par visu Līguma summu, ja tas notiek ātrāk par 12 mēnešiem.  

1.3.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību izpildei, ievērojot Līguma 
1.3.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 no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. 
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2.3. Apmaksas veids - pēcapmaksa par piegādāto Preču partiju, 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 
saņemšanas. 

2.4. Līguma 1.pielikumā „Tehniskā un finanšu piedāvājums” ir norādīts maksimālais Preču iegādes 
daudzums. Faktiskais iegādes daudzums būs atkarīgs no vajadzībām un pieejamā finansējuma un var 
būt mazāks par tur norādīto. 

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 
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 ___, tālrunis __ , e-pasts ____. 

3.5.2. Piegādātājs nozīmē ______, tālrunis ____, e-pasts: ______. 

3.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapaspusēm, kopā ar 1 .pielikumu - uz 
___ (______) 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: Izpildītājs: 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts  

Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga,  
LV-1063 

Juridiskā adrese: 

 Biroja adrese: 

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

Norēķinu konts: Norēķinu konts:  
Banka: 

Bankas kods:  Bankas kods:  

 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

 

____________________Paraksts/Z.v. 

 

__________________________ Paraksts/Z.v 


