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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ    
 

 

Līguma Nr. 14-6/12/2015-ERAF-2.1.1.3.1 

 
Rīgā,                                                                                                                    2015.gada 27.janvārī 

 

Latvijas Universitātes aģentūra „LU Polimēru mehānikas institūts” (turpmāk- Pasūtītājs), tās 

direktora Egila Plūmes personā, un  

SIA "grandPR" (turpmāk-Piegādātājs), tās valdes locekļa Jāņa Gradāna personā, no otras puses, 

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk saukti „Puses”,  

 

ievērojot, ka Pasūtītājs īsteno ERAF līdzfinansēto projektu „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo 

materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskas infrastruktūras 

attīstīšana” (vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) un 

 

Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja izsludinātajā 2014.gada 18.septembra iepirkumā (ID. 

Nr. LU PMI 2014/9- ERAF-2.1.1.3.1) „Informatīvo plākšnu izstrāde LU PMI projekta vajadzībām” 

(turpmāk- iepirkums), noslēdz šo līgumu (turpmāk- Līgums) par sekojošo: 

 

1. Darījuma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs apņemas izgatavot un piegādāt Līguma 1.pielikumā noteikto 

preci (turpmāk- Preces) atbilstoši Līguma un Piegādātaja iepirkuma ietvaros iesniegtajam 

piedāvājumam (Līguma 2.pielikums). 

1.2. Piegādātājs Preci piegādā pēc adreses: Latvijas Universitātes aģentūra „LU Polimēru mehānikas 

institūts”, telpa: sekretāres kabinets, 2.stāvs, Aizkraukles iela 23, Rīga, Latvija. 

 

2. Preces cena un norēķinu kārtība 

 

2.1. Līguma kopējā summa par Līguma nosacījumiem atbilstošu Preci ir EUR 77,00 (septiņdesmit 

septiņi euro un nulle centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viens 

procents), kas sastāda EUR 0,00 (nulle euro un nulle centi), turpmāk tekstā Līguma summa. 

Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas – Preču cena, piegāde u.c. 

2.2. Līguma 2.1.punktā minēto summu Pasūtītājs apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

atbilstoša rēķina saņemšanas un Preces pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, 

pārskaitot naudu Piegādātāja norādītāja bankas kontā. 

 

3. Preces pieņemšanas kārtība 

 

3.1. Precei jābūt jaunai, nelietotai, pilnībā funkcionējošā stāvoklī, atbilstošām noteiktajai tehniskajai 

specifikācijai un Pasūtītāja definētajām prasībām. 

3.2. Ne vēlāk kā vienas dienas laikā pēc Preces piegādes Puses paraksta Piegādātāja iesniegto Preces 

pieņemšanas-nodošanas aktu, kas apliecina piegādātās Preces atbilstību Līguma nosacījumiem. 

Pretenziju gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu līdz nepilnību 

novēršanai. 

 

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

 

4.1. Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs 

veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt 

informāciju par piegādes laiku un apstākļiem, kas varētu kavēt piegādi. 
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4.3. Pasūtītājam ir pienākums parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar 

Līguma nosacījumiem. 

 

5. Piegādātāja tiesības un pienākumi  

 

5.1. Piegādātājs piegādā Preces, veic tās pilnvērtīgu uzstādīšanu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu 

laikā no Līguma noslēgšanas brīža, iepriekš savstarpēji vienojoties par konkrētu Preču piegādes, 

laiku un vietu.  

5.2. Līguma izpildē Piegādātājam ir jāievēro Līguma noteikumi un Pasūtītāja tiešie norādījumi un 

prasības. 

5.3. Piegādātājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par: 

5.3.1. Preces piegādes gaitu; 

5.3.2. apstākļiem, kas traucē Preces piegādi; 

5.4. Piegādātājs garantē Preces kvalitāti un atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām tehniskajām 

prasībām. 

5.5. Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši iepirkuma nolikumā minētie nosacījumi 

attiecībā uz Preces Piegādi, garantijas apkalpošanu u.c. 

5.6. Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem veikt Preces tehnisko apkopi un 

Preces bojājuma gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Līgumā un konkursa 

nolikumā minētajā kārtībā. 

 

6. Nepārvarama vara 

 

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 

līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. 

6.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 

par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa 

uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, 

šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 

ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

6.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām 

līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu. 

 

7. Pušu atbildība 
 

7.1. Par katru nokavēto Preces piegādes dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle 

komats viens procents) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

Līguma summas. 

7.2. Ja Pasūtītājs Līguma 2.punktā paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, viņš 

maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas 

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

summas. 

7.3. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 

vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam, iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju, ir tiesības 

ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.  

7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Piegādātājs kavē Preču piegādi ilgāk par 20 

(divdesmit) darba dienām.  

 

8. Līguma spēkā esamība 
 

8.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

8.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei. 
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8.3. Pēc Līguma parakstīšanas visu iepriekšējo pārrunu rezultāti un sarakste zaudē spēku. 

 

9. Nobeiguma nosacījumi 
 

9.1. Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.  

9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, vismaz piecas dienas iepriekš par to rakstveidā paziņojot 

Izpildītājam, lauzt Līgumu, ja Piegādātājs atkārtoti (vismaz divas reizes) piegādā nekvalitatīvu 

vai Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, kā arī, ja turpmāka Preces iegāde nav nepieciešama. 

9.3. Grozījumus iepirkuma līgumā Puses izdara ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 67.
1
 panta 

noteikumus. 

9.4. Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. 

9.5. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies 

atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, 

Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

9.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus. 

9.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz 3 (trim) lappusēm. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – 

pie Piegādātāja. 

9.8. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie 

atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt. 

 
10. Pušu rekvizīti 

 
Pasūtītājs: 

Latvijas Universitātes aģentūra 

 „LU Polimēru mehānikas institūts” 

Reģ. Nr.: 90002127207 

PVN reģ.Nr.: LV90002127207 

Adrese: Aizkraukles iela 23, Rīga 

 

Piegādātājs: 

SIA "grandPR" 

Reģ. Nr.:40103700325 

Adrese: Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 

Faktiskā adrese: Slokas iela 52, 6.liters, 

12.kab., Rīga 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ    
 

Līguma 1.pielikums 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

 

Piezīmes: 

1. Informatīvās plāksnes Izpildītājs noformē atbilstoši dokumentam „Eiropas Savienības 

fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu 

finansējuma saņēmējiem”. 

Uz plāksnes izvietojamā informācija: 

- Eiropas Savienības logo (karogs) ar norādi „Eiropas Savienība”; 

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda logo; 

- sauklis „Ieguldījums tavā nākotnē”; 

- projekta nosaukums;  

(šī informācija aizņem vismaz 25% no visa informatīvā stenda laukuma) 

- finansējums; 

- finansējuma saņēmējs – Latvijas Universitātes aģentūra „LU Polimēru mehānikas 

institūts”; 

- cita saistoša informācija (sagatavo Pasūtītājs). 

2. Informatīvās plāksnes noformējumu (informācijas izkārtojums, teksta šrifts un 

lielums, krāsu risinājums) pirms drukas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju. 

3. Izpildītājs izdrukā un piegādā izgatavotās informatīvās plāksnes pasūtītājam adresē: 

Aizskraukles iela 23, Rīga, Latvija 

 

Nr.p.k. Pasūtītāja prasības Pretendenta piedāvājums 

1. Izgatavot un piegādāt 3 informatīvās 

plāksnes 

Līguma 2.pielikums 

2. Plāksnes materiāls: alumīnijs Līguma 2.pielikums 

3. Plāksnes izmērs: 30 cm x 20 cm  

(+/-5mm) 

Līguma 2.pielikums 

4. Apdruka: krāsaina Līguma 2.pielikums 

5. Stiprinājums: paredzēt vietu 

stiprinājumam ar četrām skrūvēm, t.i. 

katrā plāksnes stūrī 

Līguma 2.pielikums 

6. Plāksnes biezums – no 3 līdz 5mm Līguma 2.pielikums 

7. Garantijas laiks plāksnēm: ne mazāk kā 24 

mēneši 

Līguma 2.pielikums 

8. Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš: 20 

darba dienas, skaitot no iepirkuma līguma 

noslēgšanas brīža 

Līguma 2.pielikums 
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Līguma 2.pielikums 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 


