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Vispārīgā vienošanās Nr.15/6-7-ESF063 

 
Rīgā,                                                                                                                    2015.gada 07.jūlijā 

 

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

direktora Egila Plūmes personā, no vienas puses, un  

SIA "Semicom" (turpmāk - Piegādātājs), tās valdes locekļa Valda Latkovska personā, no otras 

puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk saukti „Puses”,  

 

ievērojot, ka Pasūtītājs īsteno ESF līdzfinansēto projektu "Nanostrukturēto elektropasīvo polimēru 

kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte" ar vienošanos Nr. 

2013/0017/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/063, un 

 

Piegādātājs ir atzīts par uzvarētāju Pasūtītāja izsludinātajā 2015.gada 15.maija iepirkumā (ID. Nr. LU 

PMI 2015/1-ESF063) „VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PAR PĒTĪJUMU VEIKŠANAI 

NEPIECIEŠAMO MATERIĀLU IEGĀDI” (turpmāk- iepirkums), noslēdz šo līgumu (turpmāk- 

Līgums) par sekojošo: 

 

1. Darījuma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs Līgumā noteiktā kārtībā pasūta, bet Piegādātājs apņemas piegādāt Līguma 1.pielikumā 

noteikto preci (turpmāk- Prece), kā arī (ja konkrētajai precei ir piemērojams) veikt Preces 

garantijas apkalpošanu (turpmāk- Pakalpojumi). 

1.2. Piegādātājs Preci piegādā pēc adreses: Latvija, Rīga, Aizkraukles iela 23. Piegādātājs sniedz 

Pakalpojumus saskaņā ar Līguma, iepirkuma un Piegādātāja iesniegtā piedāvājuma, kas 

pievienots Līgumam kā pielikums Nr.2, nosacījumiem. 

1.3. Preces piegāde ir jānodrošina ne vēlāk kā 19 (deviņpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgā 

pieprasījuma saņemšanas, sākot skaitīt ar nākamo darba dienu pēc pieprasījuma izdarīšanas. 

  

2. Preces cena un norēķinu kārtība 

 

2.1. Preces cena ir noteikta Līguma pielikumā Nr.2. Preces cenā ir iekļautas visas izmaksas – Preču 

cena, piegāde, un ja attiecināms- uzstādīšana ekspluatācijai, darba vietas uzkopšana pēc darbu 

veikšanas, regulēšana, minēto aktivitāšu realizācijai nepieciešamie palīgmateriāli un iekārtas, kā 

arī izmaksas, kas ir saistītas ar ražošanu, komplektēšanu, Pircēja darbinieku apmācību un 

garantijas saistību izpildi u.c.  

2.2.  Samaksa par Preci tiek veikta 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces piegādes, ko 

apliecina Pušu parakstīta pavadzīme, un atbilstoša rēķina saņemšanas.  

 

3. Preces un Pakalpojumu pieņemšanas kārtība 

 

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

specifikācijai un Pasūtītāja definētajām prasībām. 

3.2. Vienlaicīgi ar Preci Piegādātājs nodod Pasūtītājam visu Preci pavadošo dokumentāciju- 

lietošanas instrukcijas, instrukciju, darba drošības norādījumus un brīdinājumus par preces 

izmantošanas nosacījumiem un ierobežojumiem un garantijas dokumentāciju (ar tulkojumu 

latviešu valodā), ja attiecināms.  
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3.3. Saņemot Preci, Pasūtītājs veic nodotās Preces vizuālo (sākotnējo) pārbaudi. Ja tiek konstatēti 

vizuāli defekti vai nodotās Preces neatbilstība Līguma noteikumiem un tehniskajai specifikācijai, 

Pasūtītājs Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi-rēķinu neparaksta līdz nepilnību novēršanai. Ja 

sākotnējās pārbaudes laikā netiek konstatētas nepilnības, Pasūtītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 

vienas dienas laikā paraksta preču pavadzīmi-rēķinu. 

 

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 
 

4.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt Līguma 1.pielikumā minētās preces pa daļām (t.i., vienā vai vairākos 

sūtījumos pēc izvēles).  

4.2. Pasūtītājs patur tiesības neveikt Līguma 1.pielikumā minēto preču pasūtīšanu.  

4.3. Iepriekš saskaņojot ar Līguma 11.1.punktā minēto Piegādātāja kontaktpersonu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs pasūtīt lielāku preču skaitu nekā tas bija noteikts iepirkumā. 

4.4. Preces pasūtījums ir jāveic pie Līguma 11.1.punktā minētās Piegādātāja kontaktpersonas. 

4.5. 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. 

4.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt 

informāciju par piegādes laiku un apstākļiem, kas varētu kavēt piegādi. 

4.7. Pasūtītājs pirms pasūta Līguma 1.pielikumā minētās preces informē Piegādātāju par 

norādāmajiem rekvizītiem un atsaucēm, kas būtu jānorāda izrakstītajā preču pavadzīmē-rēķinā. 

 

5. Piegādātāja tiesības un pienākumi  
 

5.1. Piegādātājam Līguma saistības jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām 

personām iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju. 

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

prasības. 

5.3. Piegādātājam ir pienākums pēc Pārstāvja 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. Preces garantijas nosacījumi un apmācība 
 

6.1. Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz 

Preces Piegādi, garantijas apkalpošanu u.c. 

6.2. Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks (ja attiecināms) ir 2 (divi) gadi no nodošanas – 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Preces garantijas serviss jānodrošina 

ekspluatācijas vietā. 

 

7. Nepārvarama vara 
 

7.1. 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. 

7.2. 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. 
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7.3. 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. 
 

8. Pušu atbildība 
 

8.1. 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 

visas Līguma summas. 

8.2. Ja Pasūtītājs Līguma  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 visas Līguma 

summas. 

8.3. Ja Piegādātājs kavē Preces bojājuma novēršanu kritiskos gadījumos – Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 2% (divi procenti) no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet 

ne vairāk kā 10% (desmit procenti)no visas Līguma summas. 

8.4. Ja Piegādātājs kavē Preces bojājuma novēršanu nekritiskos gadījumos – Piegādātājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru 

bojājuma novēršanas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti)no visas Līguma 

summas. 

8.5. 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. 

Gadījumā, ja Piegādātājam izmaksājamā summa, no kuras tiek ieturēts līgumsods vai cits 

maksājums to pilnībā nesedz, tad Pasūtītājam ir tiesības par nesegto summu izmantot Piegādātāja 

iesniegto Līguma izpildes garantiju. 

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

(divdesmit) darba dienām pēc Līguma 1.3. apakšpunktā norādītā termiņa notecējuma.  
 

9. Līguma spēkā esamība 
 

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

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

9.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2015.gada 

20.augustam. 

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

10. Konfidencialitāte 
 

10.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 

10.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās 

Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā 

kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju; 

10.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust 

trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu 

saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses 

darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

10.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas 

cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas 

rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 

10.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības 

termiņš. 
 

11. Pušu pārstāvji 
 

11.1. Puses paziņo, ka šī Līguma ietvaros to pārstāvji ir: 

11.1.1. no Pasūtītāja puses-  Andrejs Aņiskevičs, tālr. 29100778, e-pasts andrej@pmi.lv. 

11.1.2. no Piegādātāja puses Valdis Latkovskis, tālr. 67653310, e-pasts valdis@semicom.lv. 
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11.2. Pārstāvja pienākumos ietilpst: 

11.2.1. Pasūtīt preci, 

11.2.2. sekot līgumsaistību izpildei; 

11.2.3. dot norādījumus Piegādātājam saistībā ar līgumsaistību izpildi; 

11.2.4. pārbaudīt piegādātās Preces kvalitāti un tās atbilstību tehniskajai specifikācijai; 

11.2.5. pieņemt Preci un parakstīt Pavadzīmi. 
 

12. Nobeiguma nosacījumi 
 

12.1. Puses visas Līguma izmaiņas atrunā atsevišķi Pušu noslēgtā vienošanās ievērojot Publiskā 

iepirkuma likuma 67.
1
 pantu "Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana". 

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

12.3. 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. 

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

12.5. 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 LV normatīvo aktu prasībām. 

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

noteikumus. 

12.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz 4 (četrām) lappusēm. Abiem Līguma 

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

pie Piegādātāja. 

12.8. 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. 
 

13. Pušu rekvizīti 
 

Pasūtītājs: 

Latvijas Universitātes aģentūra  

„LU Polimēru mehānikas institūts” 

Reģ. Nr.: 90002127207 

PVN reģ.Nr.: LV90002127207 

Adrese: Aizkraukles iela 23, Rīga 

Banka: Valsts Kase 

Konts: LV31TREL9150215015000 

Kods:TRELLV22 

 

____________________________/E.Plūme/ 

 

Piegādātājs: 

SIA "Semicom" 

Reģ. Nr.: 40003729305 

PVN reģ.Nr.: LV40003729305 

Adrese: Andromedas gatve 5-9, Rīga 

Banka: Swedbank A/s 

Konts: LV39HABA0551009360397 

Kods:HABALV22 

 

 

_________________________/V.Latkovskis/ 
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Līguma pielikums Nr.1 

 
 

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

 

Nr.p.k. 

 

Pozīcijas nosaukums 

 

Specifikācija 

Minimālais 

daudzums 

1  

Indija materiāla 

saistvielas 

Materiāls: indijs 99.999%,  

Forma: tabletes;  

Kušanas punkts: ~156.6 °C;  

Diametrs: 1.5 mm ± 0.1 mm;  

Biezums: 0.5 mm ± 0.1 mm 

 

Indija tabletes priekš temperatūras kalibrēšanas- izmantojamas arī 

materiālu pārbaudes iekārtās kā, piemēram, Mettler Toledo vai 

analogam  termo analitiskam komplektam 

10 gab. 

2  

Cinka materiāla 

saistvielas 

Materiāls: cinks 99.999%;  

Forma: tabletes;  

Kušanas punkts: ~419.5 °C;  

Diametrs: 1.5 mm ± 0.1 mm;  

Biezums: 0.5 mm ± 0.1 mm 

 

Cinka tabletes priekš temperatūras kalibrēšanas- izmantojamas arī 

materiālu pārbaudes iekārtās kā, piemēram, Mettler Toledo vai 

analogam  termo analitiskam komplektam 

10 gab. 

3  

Kvarca stikla paraugu 

zonde TMA Nr.1 

Kvarca stikla paraugu zonde. 

 

Zondes garums: 158 mm ± 1 mm;  

Zondes pamatne: metāla kājiņa, 30 mm garumā;  

Zondes diametrs: 3 mm ± 0.1 mm;  

Zondes gals: plakans 

 

Izmantojamas arī materiālu pārbaudes iekārtās kā, piemēram, 

Mettler Toledo vai analogam termo analitiskam komplektam 

10 gab. 

4  

Kvarca stikla paraugu 

zonde TMA Nr.2 

Kvarca stikla paraugu zonde. 

 

Zondes garums: 158 mm ± 1 mm;  

Zondes pamatne: metāla kājiņa, 30 mm garumā;  

Zondes diametrs: 3 mm ± 0.1 mm;  

Zondes gals: apaļš 

 

Izmantojamas arī materiālu pārbaudes iekārtās kā, piemēram, 

Mettler Toledo vai analogam termo analitiskam komplektam 

10 gab. 

5  

Kvarca stikla paraugu 

zonde TMA 

Kvarca stikla paraugu zonde TMA.  

 

Zondes garums: 158 mm ± 1 mm;  

Zondes pamatne: metāla kājiņa, 30 mm garumā;  

Zondes diametrs: 3 mm ± 0.1 mm;  

Zondes gals: plakans, ar diametru 1.1 mm ± 0.1 mm 

 

Izmantojamas arī materiālu pārbaudes iekārtās kā, piemēram, 

Mettler Toledo vai analogam termo analitiskam komplektam 

10 gab. 

6  

Elektrovadošie 

epoksīda sveķi 

Elektrovadošie epoksīda sveķi ar nanopildījumu (master-batch) un 

cietinātāju  

 

Aspekts: Melna Pasta (Master Batch) vai analogs 

Viskozitāte: 25°C, var lietot un izliet istabas temperatūrā 

15 kg 
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Epoksīdu vērtība: 4 – 6 eq/kg 

Epoksīdu ekvivalents: 190– 210 g/eq 

Blīvums pie 25°C: 1.1 – 1.3 g/ml 

Uzglabāšanas temperatūra: 5 – 40 °C 
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Līguma pielikums Nr.2 

 
 

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA "SEMICOM" 

 

piedāvājums 
 


