
 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS 
Nr. 16.6./5 

Rīgā                 2015.gada 8.jūlijā 

SIA „SERVISA PAKALPOJUMI”, turpmāk – Izpildītājs, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes 
loceklis Valdis Dalke, 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 4240,00 (četri tūkstoši četrdesmit eiro un 00 centi) bez PVN. Izpildītājs 
nav PVN nodokļa maksātājs. 

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. 
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 
Muharbijs Banovs, tālr. Nr. 29415475, e-pasts: muharbij@inbox.lv. 

6.2. Kontaktpersona par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, no Pasūtītāja puses ir, 
Aleksandrs Arnautovs, tālr. Nr. 26648325, e-pasts: Aleksandrs.arnautovs@pmi.lv. 

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. 



 

 

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” un 2.pielikums „Tehniskais 

piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas, 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: 
SIA „Servisa pakalpojumi” LU aģentūra „Latvijas Universitātes  

Polimēru mehānikas institūts” 
Reģistrācijas Nr. 40103380435 Nodokļu maksātāja kods: 90002127207 
Juridiskā adrese: Salnas iela 7-8, Rīga, LV-1021 Juridiskā adrese: Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006 
Konts: LV16HABA0551030352484 Konts: LV60TREL9150215017000 
Banka: AS „Swedbank”,  
Kods: HABALV22 

Banka: Valsts kase, kods: TRELLV22 

Valdes loceklis: Direktors:  

 

__________________________V.Dalke 

 

__________________________ E.Plūme 
 


