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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Informācija par Pasūtītāju  

Nosaukums Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru 
mehānikas institūts” (PMI) 

Nodokļu maksātāja kods 90002127207 

Juridiskā adrese Aizkraukles iela 23, Rīgā, LV-1006 

Banka Valsts kase 

Kods TRELLV22 

Konta Nr. LV60TREL9150215017000 

Tālrunis 67551145 

Fakss 67820467 

1.2. Pasūtītāja kontaktpersonas 

1.3. Informācija par iepirkuma priekšmetu.  

1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir Pētījums par tīru epoksīdsveķu un pildīto epoksīdkompaundu 
sabrukšanas stīgruma analīzi, turpmāk – Darbs.  

1.3.2. CPV kods: pamata iepirkuma priekšmets 73200000-4 (pētniecības un izstrādes pakalpojumi) 

1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs: LUPMI 2015/2/ESF 

1.5. Piemērotā iepirkuma metode – Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā veikts iepirkums. 

1.6. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu. 

1.7. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājums, kas nav 
iesniegts par pilnu apjomu, netiks vērtēts. 

1.8. Projekts, kura ietvaros tiek rīkots iepirkums: "Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva 
izstrādes pētījumiem" ESF projekta vienošanās Nr. 2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/ APIA/VIAA/062. 

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

2.1. Pretendents atbilst šādām prasībām: 2.2. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām 
prasībām, pretendents iesniedz šādus 
dokumentus: 

2.1.1.  Pretendents ir iepazinies un piekrīt 
noteikumiem.  

2.2.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai 
iepirkumā atbilstoši noteikumu 1.pielikumam 
„Pieteikums”. Ja piedāvājumu iesniedz 
personu grupa, pieteikumam pievieno 
informāciju par personu grupas dalībniekus un 
pretendentu grupas pilnvaroto pārstāvi, kā arī 
katras personas atbildības sadalījumu. 

2.1.2.  Pretendents ir reģistrēts 
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 
komercdarbību reģistrējošā iestādē 
ārvalstīs. 

 

2.2.2. Pasūtītājs pārbauda pretendenta atbilstību 
Noteikumu  2.1.2.apakšpunkta prasībām, 
iegūstot informāciju Uzņēmumu reģistra datu 
bāzē. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz 
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas 
izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka 

Par iepirkuma norisi Projekta administrators Edgars Kažoks, 
tālrunis: 26626262, e-pasts: edgars.kazoks@finbridge.lv  

Par iepirkuma priekšmetu Projekta zinātniskais vadītājs  Aleksandrs Arnautovs,  
tālrunis: 26648325, e-pasts: aleksandrs.arnautovs@pmi.lv  

http://iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/8518/clasif/main/
mailto:edgars.kazoks@finbridge.lv
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pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās 
valsts normatīvo aktu prasībām.  

2.1.3. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis 
piedāvājuma dokumentus ir paraksta 
tiesības, t.i., tā ir amatpersona ar paraksta 
tiesībām vai pretendenta pilnvarota 
persona. 

 

2.2.3. Dokumentu, kas apliecina pretendenta 
pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta 
(pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz 
pilnvaru (oriģināls vai pretendenta apliecināta 
kopija), tad papildus tam tiek iesniegts 
dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras 
devējam ir pretendenta paraksta (pārstāvības) 
tiesības.  

2.1.4. Pretendents darbu izpildei var 
nodrošināt speciālistu, kurš atbilst šādām 
prasībām: 

a) inženierzinātņu doktora zinātniskais 
grāds; 

b) pieredze Darba izpildei nepieciešamo 
analīžu veikšanā; 

c) pēdējo trīs gadu laikā (2015., 2014., 
2013. un 2012.gads), publicēta vismaz 
viena zinātniskā publikācija, kurā 
analizēti Darba izpildē nosākamie 
rādītāji. 

2.2.4. Pretendenta piedāvātā speciālista 
izglītības iegūšanas faktu apliecinoša 
dokumenta kopija un Curriculum Vitae, kurā 
ir skaidri un nepārprotami norādīta 
speciālista izglītība, pieredze un prasmes 
saskaņā ar Noteikumu 2.1.4.apakšpunktā 
noteikto  

2.1.5. Pretendents piedāvā Darbu, kas atbilst 
tehniskajā specifikācijā norādītajam 
prasību līmenim. 

2.2.5. Tehnisko piedāvājumu. 

2.1.6.  Pretendents piedāvātajā līgumcenā 
ietver visas Līguma darbības laikā ar Darba 
veikšanu saistītās izmaksas, t. sk., 
nodokļus, kā arī iespējamos 
sadārdzinājumus u.c. riskus. 

2.2.6. Finanšu piedāvājumu. Finanšu piedāvājumu 
aizpilda atbilstoši „Finanšu piedāvājuma 
formai” (3.pielikums).  

2.1.7.  Uz pretendentu neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 
noteikumi 

2.2.7. Pretendenta vai personas, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst noteikumu prasībām, 
izslēgšanas noteikumi un to pārbaude tiek 
veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 
8.2pantam. 
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3. PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Piedāvājums ir sagatavots latviešu valodā. 

3.2. Piedāvājumā iekļautie dokumenti ir skaidri salasāmi un bez labojumiem. 

3.3. Kopijas ir apliecinātas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

3.4. Pretendenta piedāvājums ir sadalīts 2 (divās) daļās: „Atlases dokumenti” un „Tehniskais un 
finanšu piedāvājums”. 

3.5. Piedāvājuma daļā „Atlases dokumenti” iekļauj: 

3.5.1.  Titullapu. Uz titullapas norāda: atzīmi „Iepirkumam „Pētījums par tīru epoksīdsveķu un 
pildīto epoksīdkompaundu sabrukšanas stīgruma analīzi”, Id. Nr. LUPMI 2015/2/ESF, kā arī 
pretendenta nosaukumu un adresi; 

3.5.2. satura rādītāju ar lappušu numerāciju; 

3.5.3. Noteikumu 2.2.1-2.2.4.apakšpunktā norādītos dokumentus. 

3.6. Piedāvājuma daļu „Atlases dokumenti” iesniedz divos eksemplāros viens oriģināls un viena 
kopija papīra formātā.  

3.7. Piedāvājuma daļā „Tehniskais un finanšu piedāvājums” iekļauj: 

3.7.1. satura rādītāju; 

3.7.2. noteikumu 2.2.5. un 2.2.6.apakšpunktā norādītos dokumentus. 

3.8. Piedāvājuma daļu „Tehniskais un finanšu piedāvājums” iesniedz trīs eksemplāros – viens 
oriģināls un viena kopija papīra formātā, un elektroniskā versija (CD vai citā datu nesējā). 

3.9. Katrai piedāvājuma daļai (izņemot elektronisko versiju) norāda attiecīgo nosaukumu - “Atlases 
dokumenti” un “Tehniskais un finanšu piedāvājums”. Uz katras piedāvājuma daļas ir atzīme 
“ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA, katras piedāvājuma daļas dokumenti ir cauršūti tā, lai dokumentus 
nebūtu iespējams atdalīt, lapas ir sanumurētas un atbilst pievienotajam satura radītājam. 

3.10. Visas piedāvājuma daļas (oriģinālus, kopijas), pirms iesniegšanas Pasūtītājam pretendents 
ievieto vienā aploksnē, kuru tas aizlīmē un apzīmogo, uz aploksnes jānorāda: 

3.10.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

3.10.2. pretendenta nosaukums un adrese; 

3.10.3. atzīme ”Piedāvājums iepirkumam „Pētījums par tīru epoksīdsveķu un pildīto 
epoksīdkompaundu sabrukšanas stīgruma analīzi”, Id. Nr. LUPMI 2015/2/ESF. Neatvērt līdz 
25.06.2015. plkst.10.00”. 

3.11. Piedāvājumu var iesniegt līdz 25.06.2015., plkst. 10.00, institūtā PMI, Aizkraukles iela 23-329, 
Rīgā, LV-1006, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pēc 
25.06.2015. plkst. 10.00 netiks vērtēti. 

3.12. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, 
izņemot gadījumu, kad piedāvājums ir iesniegts pēc noteikumu 3.11.punktā norādītā termiņa.  

4. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJS 

4.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 
Noteikumu prasībām. 
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5. IEPIRKUMA LĪGUMS 

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 
piedāvājumu, un saskaņā ar Noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (4.pielikums). 

6. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 

6.1.1. Pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir tiesīgs 
pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs 
vai citos publiski pieejamos avotos. 

6.1.2. Noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents nav ievērojis normatīvajos aktos vai 
Noteikumos noteiktās prasības. 

6.1.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to 
pretendentus. 

6.1.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu 
atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

6.1.5. Izvēlēties nākamo visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 
iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju Pasūtītāja norādītā termiņā. 

6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

6.2.1. Izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja uz pretendentu attiecas Publisko 
iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas noteikumi.  

6.2.2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu. 

6.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

6.2.4. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 
informāciju par Noteikumiem. 

6.2.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 
citiem normatīvajiem aktiem un šiem Noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt 
lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1. Pretendenta tiesības: 

7.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 

7.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

7.2. Pretendenta pienākumi: 

7.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Noteikumu prasībām. 

7.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

7.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 
nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 
vērtēšanai. 

7.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 
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8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Citi noteikumi attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunāti šajos Noteikumos, nosakāmi 
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

8.2. Noteikumiem pievienoti šādi pielikumi:  
1.pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā uz 1 (vienas) lp.; 
2.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lp.; 
3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lp.; 
4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 3 (trīs) lp. 
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1.pielikums 
PRETENDENTA PIETEIKUMS 

dalībai iepirkumā 
“PĒTĪJUMS PAR TĪRU EPOKSĪDSVEĶU UN PILDĪTO  

EPOKSĪDKOMPAUNDU SABRUKŠANAS STĪGRUMA ANALĪZI” 
Id. Nr. LUPMI 2015/2/ESF 

 
 

pretendenta nosaukums 
 

Reģistrācijas Nr. 
 

PVN nodokļa maksātāja reģ.Nr. 
 

juridiskā adrese 
 

faktiskā adrese 
 

banka 

 
konts 

 
kods 

 
tālrunis, fakss, e-pasts 

 
kontaktpersona: vārds, uzvārds, amats 

 

Piesakās piedalīties iepirkumā “Pētījums par tīru epoksīdsveķu un pildīto epoksīdkompaundu sabrukšanas 
stīgruma analīzi” Id. Nr. LUPMI 2015/2/ESF 

 

Ar šo apliecinām, ka: 
- esam iepazinušies ar informāciju par iepirkuma priekšmetu un tam pievienoto dokumentāciju; 
- izprotam un piekrītam pretendentam noteiktajām prasībām, noteikumiem un nosacījumiem; 
- neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 
- parakstīsim iepirkuma līgumu Noteikumu 4.pielikumā pievienotajā redakcijā pasūtītāja uzaicinājumā 
norādītajā termiņā; 

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
 

________________________________________________________________________________ 
personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu, amats, vārds, uzvārds, paraksts 
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2.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Pētījuma mērķis:  

Veikt tīru epoksīdsveķu un pildīto epoksīdkompaundu sabrukšanas stīgruma analīzi astoņām 
kompozīcijām:  

1) tīrs epoksīdsveķis bez pildvielas; 
2) pildītie epoksīdkompaundi ar PES pildvielas masas saturu 1 %; 
3) pildītie epoksīdkompaundi ar PES pildvielas masas saturu 2.5%; 
4) pildītie epoksīdkompaundi ar PES pildvielas masas saturu 5.0%; 
5) pildītie epoksīdkompaundi ar PES pildvielas masas saturu 7.5%; 
6) pildītie epoksīdkompaundi ar PES pildvielas masas saturu 10.0%; 
7) pildītie epoksīdkompaundi ar PES pildvielas masas saturu 12.5%, 
8) pildītie epoksīdkompaundi ar PES pildvielas masas saturu 15%. 

 
Pildītie epoksīdkompaundi, kas satur epoksīdsveķi Araldite LY1564 ar pildījumu polietērsulfona 
Ultrason® E 2020 P SR micro (PES). Pildītie epoksīdkompaundi jāiegūst pēc trim tehnoloģijām:  

1) maisījums mikserī istabas temperatūrā;  
2) karsti šķīstoša pildviela epoksīdsveķos bez cietinātāja, iegūstot vienmērīgu sveķu 

maisījumu bez pildvielas aglomerācijas;  
3) maisījums mikserī ar bīdes augstu deformāciju. 

 
2. Pētījuma analīzē iegūstamie dati (rādītāji): 

Mehānisko pārbaužu un iegūto datu procesā un analīzē nepieciešams reģistrēt sekojošus akustiskās 
emisijas (AE) parametrus: 

1. kopējo notikumu skaitu (total number event), reģistrējamos AE parametrus stiepes un lieces 
līdz sabrukumam, pārbaudēs laikā; 

2. amplitūdas (amplitude distributions) un kopējas enerģijas (cumulative energies) AE 
izvietojums (sadalījums) pārbaudes laikā līdz sabrukumam; 

3. rezonanses noteikšana pie matricas sabrukšanas un pie saites starp pildvielas un matricu; 
4. mehānisko pārbaužu datu salīdzinājums ar AE rezultātiem; 
5. noteikt frekvences un signāla līmeni decibelos (dB), pie kuriem veidojās plaisas 

epoksīdmatricā un traucē savienojumam starp pildvielu un matricu slodzes laikā līdz 
sabrukumam. 

 
2. Pētījuma atskaites forma: 
Uzrādīt eksperimentālo pētījumu rezultātus eksperimentālo līkņu veidā, piemēram, notikumu 
kopējais skaits – parauga deformācija, amplitūda decibelos – slogošanas laiks vai deformācija, tabulās 
un grafiku veidā. 
Atskaitē jānorāda sekojošas nodaļas: ievads, eksperimentālas procedūras, eksperimenti, rezultāti, 
diskusija, secinājumi un pielikumi 
 
3. Pasūtītājs nodrošina pētījuma veikšanai: 
Formas tīru epoksīdsveķu un pildīto epoksīdkompaundu iegūšanai un materiālus: epoksīdsveķi 
„Araldite LY1564” un polietērsulfonu (PES) „Ultrason® E 2020 P SR micro”; 
 
4. Pētījuma izpildes termiņš: 

Līdz 2015.gada 31.augustam. 
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3.pielikums  

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Darbu nosaukums 
Cena EUR, bez 

PVN 
PVN (__%), EUR Cena, EUR ar PVN 

Pētījums par tīru epoksīdsveķu un pildīto 
epoksīdkompaundu sabrukšanas stīgruma 

analīzi 
   

 
 
Finanšu piedāvājumā norādītā cena ietver visas Līguma darbības laikā ar Darbu veikšanu 

saistītās izmaksas, t. sk., nodokļi, kā arī iespējami sadārdzinājumi u.c. riski. 
 



 

 

 15 

4.pielikums 
Projekts 

IEPIRKUMA LĪGUMS 
Nr. _____________ 

Rīgā                 2015.gada __.______ 

______________________________, turpmāk – Izpildītājs, ko saskaņā ar ________ pārstāv 
_______________________________, un  
 

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts”, 
turpmāk – Pasūtītājs, ko saskaņā ar Nolikumu pārstāv direktors Egils Plūme, 

Izpildītājs un Pasūtītājs kopā, turpmāk – Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma „Pētījums par 
tīru epoksīdsveķu un pildīto epoksīdkompaundu sabrukšanas stīgruma analīzi” 
(Id. Nr.  LUPMI 2015/2/ESF) rezultātiem, kas tika veikts projekta „Jaunas zinātniskās grupas 
izveide adhezīva izstrādes pētījumiem" (ESF projekta vienošanās 
Nr. 2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062) ietvaros, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – 
Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN CENA 

Izpildītājs sniedz Pētījumu par tīru epoksīdsveķu un pildīto epoksīdkompaundu 
sabrukšanas stīgruma analīzi, turpmāk – Darbs, saskaņā ar Līgumu un tā 1.pielikumu „Tehniskā 
specifikācija”, turpmāk – tehniskā specifikācija, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par sniegto 
Darbu.  

2. MAKSA PAR DARBU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Maksa par Darbu ir EUR _______ (__________________________) bez PVN. 
2.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Darbu šādā kārtībā un termiņos: maksu par faktiski veikto Darbu 

Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no gala 
nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.  

2.3. Rēķinā un Darba nodošanas pieņemšanas aktos papildus Latvijas Republikas tiesību aktos 
noteiktajiem rekvizītiem Izpildītājs norāda Līguma Nr. un atzīmi "Jaunas zinātniskās grupas 
izveide adhezīva izstrādes pētījumiem" ESF projekta vienošanās 
Nr. 2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062. 

3. DARBA IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam tehniskajā specifikācijā norādītajā termiņā un apjomā 
izstrādātos Darba posma rezultātus, par ko tiek noformēti līdzēju parakstīti Darba nodošanas – 
pieņemšanas akti. 

3.2. Darba nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs. 
3.3. Pasūtītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta projekta saņemšanas dienas 

pārbaudīt sniegtā Darba atbilstību Līguma noteikumiem, izskatīt un parakstīt Aktu vai iesniegt 
Izpildītājam motivētu rakstveida atteikumu, pievienojot Defekta aktu vai rakstveida pretenziju, 
un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. 

4. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājam ir tiesības: 
4.1.1. saņemt maksu par Darbu, ja Darbs tiek veikts saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 
4.1.2. pieaicināt apakšuzņēmējus tikai pēc rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju, kas tiek 

noformēta kā Līguma pielikums;  
4.1.3. pieprasīt no Pasūtītāja visus Pasūtītāja rīcība esošos izejas materiālus, kas nepieciešami 

kvalitatīvai Darba izpildei Līgumā noteiktajos termiņos. 
4.1.4. pagarināt Darbu izpildes termiņu par tādu laika posmu, par kādu radusies kavēšanās 

Pasūtītāja vainas dēļ. 
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4.2. Izpildītājam ir pienākums: 
4.2.1. nodrošināt Līguma izpildi ar iepirkuma piedāvājumā norādītajiem speciālistiem; 
4.2.2. sniegt atskaiti par veicamā Darba gaitu trīs dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma; 
4.2.3. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Līguma saistību 

izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. 
4.3. Pasūtītājam ir tiesības: 

4.3.1. pieprasīt un saņemt informāciju par ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem; 
4.3.2. neapmaksāt Darbu, ja rēķins nav noformēts atbilstoši Līguma 2.3.punkta prasībām. 

4.4. Pasūtītājam ir pienākums: 
4.4.1. izsniegt Izpildītājam visus tā rīcībā esošos izejas materiālus, kas nepieciešami Darba 

veikšanai.  
4.4.2.  samaksāt Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā par Izpildītāja paveikto Darbu, ja Izpildītājs būs 

ievērojis Līguma un tā pielikuma nosacījumus. 

5. ATBILDĪBA 

5.1. Par jebkura Līgumā vai tā pielikumā norādītā Izpildītāja saistību izpildes termiņa nokavējumu 
Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) 
apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās maksas par Pakalpojuma par katru nokavēto dienu, 
bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1.punktā norādītās maksas par 
Pakalpojumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes. 

5.2. Par apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam nokavējuma 
procentus 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no neapmaksātās summas par katru 
nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās neapmaksātās 
summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma izpildes. 

6. KONTAKTPERSONAS 

6.1. Kontaktpersona par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, no Izpildītāja puses ir 
_______________, tālr. Nr. ________, e-pasts: _________. 

6.2. Kontaktpersona par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, no Pasūtītāja puses ir, 
_______________, tālr. Nr. ________, e-pasts: _________.. 

7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

Strīdi, domstarpības un pretenzijas, kas Līdzējiem rodas Līguma izpildes gaitā, vispirms 
tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata vispārējās jurisdikcijas 
tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANAS UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANAS 
KĀRTĪBA 

8.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei. 
8.2. Līgumu var izbeigt pirms minētā termiņa, Līdzējiem rakstveidā par to vienojoties. 
8.3. Grozījumus Līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus. 

Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Līdzēju 
parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. 
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9. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

9.1. Līdzēji neizvirzīs viens otram pretenzijas, gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi, 
kas tiešā veidā ietekmē Līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un 
novērst. 

9.2. Līdzēji nekavējoties informē viens otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus, kas varētu rasties nepārvaramas varas 
apstākļu ietekmē. Nepārvaramas varas iestāšanos Līdzēji apstiprina ar attiecīgu, kompetentu 
iestāžu izziņu. 

10. PAPILDU NOTEIKUMI 

10.1. Līguma izpildes gaitā Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem. 

10.2. Līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki līguma noteikumi tiek atzīti par spēkā 
neesošiem, Līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās.  

10.3. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez 
citu līdzēju piekrišanas. 

10.4. Līgums ir saistošs katra līdzēja likumīgajam saistību pārņēmējam. 
10.5. Līdzēji trīs darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par sava juridiskā statusa, adreses 

(faktiskās vai juridiskās), saziņas līdzekļu vai maksājumu rekvizītu maiņu. 
10.6. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ar Līguma tekstu ir iepazinušies un tam piekrīt. 
10.7. Līgums sastādīts uz trīs lapām 2 (divos) eksemplāros, katram līdzējam pa vienam. Visiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
10.8. Līgumam ir pievienots 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz _ (_____) lapām un 2.pielikums 

„Tehniskais piedāvājums” uz _ (_____) lapām, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. 
Tehniskā piedāvājuma noteikumi piemēroti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar ar Līguma un 
tehniskās specifikācijas noteikumiem. 

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
Izpildītājs: Pasūtītājs: 

 LU aģentūra „Latvijas Universitātes  
Polimēru mehānikas institūts” 

Reģistrācijas Nr.  Nodokļu maksātāja kods: 90002127207 
Juridiskā adrese:  Juridiskā adrese: Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006 
Konts:  Konts: LV60TREL9150215017000 
Banka:                   , kods:  Banka: Valsts kase, kods: TRELLV22 

 Direktors:  

__________________________ __________________________ E.Plūme 
 


