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Iepirkuma līgums 
LU CFI iepirkuma “LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības  

tehnoloģiskajām gāzēm projektēšanas darbi” nolikumam 
id. Nr. LUCFI 2017/22/ERAF 

 

IEPIRKUMA LĪGUMA NR. LUCFI 2017/22/ERAF-2 

 

Rīgā,                   2017.gada 16.novembrī 

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (turpmāk tekstā – LU CFI), direktora Mārtiņa 
Rutka personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pasūtītājs, no vienas 
puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AR.4”, saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs 
Andris Vītols, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Izpildītājs, no otras puses,  

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti - Puse/ Puses, 

 
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas 
zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot 
cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas 
jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi” ietvaros 
īstenoto LU CFI projektu „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras 
attīstība” ar Projekta ID Nr.:1.1.1.4/17/I/002 ERAF, 

un ievērojot, ka Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2017. gada 13.novembra 
lēmumu atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja izsludinātajā iepirkumā Nr. LUCFI 2017/22/ERAF “LU 
CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģijām gāzēm projektēšanas darbi” 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Līgums par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets. 

1.1. Līguma priekšmets ir “LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģijām 
gāzēm projektēšanas darbi”, izstrādājot tehnisko dokumentāciju, t.sk., projekta un būvdarbu 
tāmes, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr. 1) un finanšu piedāvājumu 
(Līguma pielikums Nr. 3), un to saskaņojot būvvaldē (turpmāk - Darbs). 

2. Līguma darbības termiņš. 

2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz visu Līgumā noteikto saistību 
izpildei vai līdz līguma gala termiņam. Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu pirms termiņa, ja otra Puse 
nepilda savas saistības. 
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2.2. Līguma izpildes termiņš ir 190 (viens simts deviņdesmit) kalendārās dienas. 

3. Līguma cena un norēķinu kārtība. 

3.1. Līguma kopējā summa par veicamo pakalpojumu ir EUR 22 920.32 (divdesmit divi tūkstoši 
deviņi simti divdesmit eiro, 32 eiro centi), tai skaitā PVN EUR 3 977.91 (trīs tūkstoši deviņi simti 
septiņdesmit septiņi eiro, 91 eiro cents). Līguma kopēja cena bez PVN ir EUR 18 942,41 
(astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi eiro, 41 eiro cents). 

3.2. Norēķinu kārtība. Apmaksa par pakalpojuma izpildi tiks veikta šādā kārtībā: 

3.2.1. Avansa maksājums 10% apmērā no līguma kopējās summas tiek pārskaitīts uz Izpildītāja 
norādīto kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja līguma izpildes nodrošinājuma 
iesniegšanas un atbilstoša rēķinu saņemšanas; 

3.2.2. Starpmaksājums 20% apmērā no līguma kopējās summas tiek pārskaitīts uz Izpildītāja norādīto 
kontu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta nodošanas Pasūtītājam un atbilstoša 
rēķinu, un pieņemšanas nodošanas akta saņemšanas;  

3.2.3. Gala maksājums 70% apmērā no līguma kopējās summas tiek pārskaitīts uz Izpildītāja norādīto 
kontu 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēc 
rēķina saņemšanas. 

3.3. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par pakalpojuma izpildes kavējumu vainīgā 
līgumslēdzēja Puse pēc pirmā otras Puses pieprasījuma, maksā otrai Pusei līgumsodu 1,0% (viena 
procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 
Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. 

3.4. Ja Izpildītājs neizpilda savas līgumsaistības Līguma 2.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir 
tiesības vienpusēji lauzt līgumu un neveikt Izpildītājam nekādus maksājumus., t.sk., avansa 
maksājums 10 (desmit) darbu dienu laikā tiek atgriezts 100% apmērā Pasūtītāja kontā. 

3.5. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, 
kā arī Līguma numuru un noslēgšanas datumu. Ja Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā 
noteikto informāciju rēķinā un pieņemšanas - nodošanas aktā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt 
Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un aktā un nemaksāt rēķinā norādīto summu līdz 
brīdim, kad Izpildītājs novērsīs konstatētās nepilnības. 

3.6. PVN summa tiek aprēķināta un norādīta rēķinā atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības 
nodokli” nodokļa procenta likmēm un noteikumiem. Līguma darbības laikā Izpildītāja Līgumā un 
Finanšu piedāvājumā noteiktās izmaksas (bez PVN) ir nemainīgas un nevar būt objekts nekādiem 
vēlākiem pārrēķiniem. 

4. Izpildītāja tiesības un 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. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītāja vārdā informāciju Latvijas Republikas un citās 
iestādēs, kas nepieciešama ar šo Līgumu uzņemto pienākumu pildīšanai. 

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.  



 3/5 

4.5. Pasūtītājam ir tiesības pagarināt Izpildītājam darbu izpildes termiņu, ja abu Pušu neatkarīgu 
iemeslu dēļ tiek pagarināts iesniegto dokumentu izskatīšanas/izvērtēšanas un/vai atzinuma 
sniegšanas termiņš. 

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi. 

5.1. Pasūtītājam jāmaksā Līguma 3.1 punktā norunātā kopējā summa par Izpildītāja veiktajiem 
pakalpojumiem, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, ja vien nav iestājušies Līguma 
3.5 punktā minētie apstākļi.  

5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Izpildītājam pieprasīto informāciju, kas 
nepieciešama Līgumā noteikto pakalpojumu veikšanai, ja vien Latvijas Republikas normatīvie 
dokumenti neparedz ilgāku termiņu šī dokumenta sagatavošanas un izsniegšanas procesā. 

5.3. Jebkāda ar Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā 
Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Autortiesības tiek saglabātas 
saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6. Projekta dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība, izmaiņas projekta 
dokumentācijā 

6.1. Projekta dokumentācija Pasūtītājam tiek izsniegta 5 (piecos) identiskos eksemplāros, papildus 
eksemplāru izgatavošana tiek veikta par papildus samaksu. Papildus Izpildītājs iesniedz projekta 
tehnisko dokumentāciju elektroniskā formātā ar faila paplašinājumiem dwg un PDF. 

6.2. Projekta dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Nodošanas - pieņemšanas aktu. 

6.2.1. Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieņemšanas aktu 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc 
projekta dokumentācijas saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Projekta dokumentācijas 
neatbilstību Līguma prasībām. 

6.2.2. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Nodošanas – 
pieņemšanas aktu vai arī rakstiskā veidā nenorāda uz projekta dokumentācijas neatbilstību 
Līguma prasībām, Izpildītājs pieņem šo aktu kā apstiprinātu un uz tā pamata piestāda rēķinu 
Pasūtītājam.  

6.2.3. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem labojumiem un 
papildinājumiem izstrādātajā projekta dokumentācijā, un to izpildes termiņiem. 

6.3. Izmaiņas projekta dokumentācijā: 

6.3.1. Visas izmaiņas saskaņotā projekta dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku 
ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona. 

6.3.2. Izpildītājs izdara visas izmaiņas projekta dokumentācijā pēc atsevišķas vienošanās par 
apmaksas kārtību un izpildes termiņiem. 

6.3.3. Visu izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība ir analoga punktā 6.2. norādītajai. 
Izmaiņas uzskatāmas par projekta dokumentācijas neatņemamu sastāvdaļu. 

7. Līguma izpildes nodrošinājums 

7.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz 
Pasūtītājam pirmā pieprasījuma neatsaucamu Līguma izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit) 
procentu apmērā no Līguma kopējās summas.  
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7.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Izpildītāja saistību 
neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.  

7.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir bankas garantija, kura saturs atbilst Līgumam pievienotajai 
Līguma izpildes nodrošinājuma formai (Līguma pielikums Nr.2). 

7.4. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā no tā izdošanas datuma līdz Darba pieņemšanas dienai. 
Ja Izpildītājs nenodod Darbu saskaņā ar Līgumā noteikto termiņu, tad Līguma izpildes 
nodrošinājums jāpagarina par nokavējuma periodu. 

8. Citi noteikumi. 

8.1. Puses nav materiāli atbildīgas par šī Līguma nosacījumu neizpildi, ja tam cēlonis ir 
vispārpieņemtie nepārvaramas varas apstākļi (ForceMajeure). Pusēm, sastopoties ar 
ForceMajeure, jāsniedz rakstisks paziņojums otrai Pusei septiņu dienu laikā no ForceMajeure 
apstākļu rašanās. 

8.2. Grozījumi iepirkuma Līgumā izdarāmi tikai Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. 
Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu un stājas 
spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstiskā veidā un tās paraksta abas puses. 

8.3. Grozījumi iepirkuma Līgumā par personālu un apakšuzņēmēju nomaiņu izdarāmi tikai Publisko 
iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos kļūst par 
neatņemamu Līguma sastāvdaļu un stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstiskā veidā un 
tās paraksta abas puses. 

8.4. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, puses risina savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās 
netiek panākta – Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā. 

8.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un parakstīts divos eksemplāros, abiem 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

8.6. Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: vadošais pētnieks Valdis 
Korsaks, tālr.: 26437272, e-pasts: vkorsaks@cfi.lu.lv, turpmāk Līguma tekstā Pasūtītāja 
Pārstāvis. 

8.7. Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi: 

8.7.1.  veikt pakalpojuma pasūtījumu, sniegt Izpildītājam tā pieprasīto pakalpojuma sniegšanai 
nepieciešamo informāciju; 

8.7.2.  saskaņot ar Izpildītāju pakalpojuma veikšanas termiņus, tehniskās darbības un apjomus; 

8.7.3.  kontrolēt Līguma saistību izpildi. 

8.8. Izpildītāja par Pakalpojuma izpildi atbildīgā persona: valdes priekšsēdētājs Andris Vītols, 
tālr.29466303, e-pasts: andrisv@ar4.lv. 

8.9. Šim Līgumam tiek pievienots 1. pielikums – „Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums” 
uz 20 (divdesmit) lapām. Līguma 1. pielikums un citi tā iespējamie pielikumi ir tā neatņemamas 
sastāvdaļas. 
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9. LĪDZĒJU ADRESES UN NORĒĶINU KONTI: 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts SIA „AR.4” 
Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga,  
LV-1063 

Juridiskā adrese:	  Zemitāna iela 2b, Rīga, LV-1012 

PVN reģ.Nr. LV90002124925 PVN reģ.Nr.:	  LV40003632107 
Norēķinu konts:	  LV89 UNLA 0002 0001 4172 5 
Banka: AS „SEB banka” 

Norēķinu konts: LV87HABA0551004687237 
Banka: A/S Swedbank 
 

Bankas kods: UNLALV2X Bankas kods: HABALV22 
 
Pasūtītājs: Izpildītājs: 
 
 
______________________________ 
Paraksts/Z.v. 

 
 
______________________________ 
Paraksts/Z.v. 

 


