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 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

 Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. LUPMI 2011/1-ERAF-91 
  

 

1.1. Pasūtītājs 

 
Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts” (turpmāk 

– LUPMI); 

Vienotais reģistrācijas nr. 90002127207 

Juridiskā adrese: Aizkraukles iela 23, Rīgā, LV-1006; 

ERAF projekts „Optimālas struktūras fibrobetona izpēte un izveide” 

Vienošanās Nr. 2010/0293/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/073 

ERAF projekts „Ceļu aizsargbarjeras no polimērkompozīta materiāla un to izgatavošanas 

tehnoloģija” 

Vienošanās Nr. 2010/0282/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/091 

tālr. 67543327; 

e-pasts: vilis@pmi.lv. 

 

1.2. Iepirkuma priekšmets 

1.2.1. Iepirkuma priekšmets – Pētījumu materiālu iegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

1.2.2. CPV kods –24000000-4, 44000000-0; 

1.2.3. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu; 

1.2.4. Iepirkuma priekšmets ir dalīts daļās atbilstoši tehniskā specifikācijā norādītam. 

Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām kopā vai par katru daļu atsevišķi. 

 

1.3. Līguma izpildes laiks un vieta 

1.3.1. Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2013. gada 31.decembris. 

1.3.2. Līguma izpildes vieta – Aizkraukles iela 23, Rīgā. 

 

1.4. Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un saņemt to 

1.4.1. Pretendents var iepazīties ar iepirkuma nolikumu Pasūtītāja mājas lapā 

www.pmi.lv. Jautājumu vai nolikuma grozījumu gadījumā norādītajā adresē 

iepirkuma komisija ievietos papildu informāciju. 

1.4.2. Ar nolikumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties bez 

maksas uz vietas katru darba dienu izņemot ceturtdienu no 10.00 līdz 12:00 un no 

13:00 līdz 16:00 Pasūtītāja telpās: Aizkraukles ielā 23, Rīgā. 

 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.5.1. Piedāvājumi jāiesniedz pasūtītāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 2011.gada 

14.aprīlim, plkst.10.00, Pasūtītāja telpās: Aizkraukles iela 23, Rīgā 329.kabinetā. 

1.5.2. Pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta 

sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam 

termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots 

atpakaļ iesniedzējam. 

 

 

 

 

 

mailto:vilis@pmi.lv.
http://www.pmi.lv/
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1.6. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība. 
1.6.1.  Piedāvājumu atvēršana notiks 2011.gada 14.aprīlī plkst.10:00, Aizkraukles ielā 23, 

Rīgā 329.kabinetā. 

1.6.2. Konkursa piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 

 

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš 
1.7.1. Pretendentam viņa iesniegtais piedāvājums ir saistošs 90 (deviņdesmit) kalendārās 

dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža. 

1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1. punktā noteiktajā 

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja 

Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo 

Pasūtītajam. 

 

1.8. Pasūtītāja kontaktpersona: 
Jānis Spilve 

 Tālrunis: 29378096 

 Fakss: 67333463 

 E-pasts: janis.spilve@inbox.lv 

  

 

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM 

2.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

2.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

2.1.1. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (ja Pretendents ir juridiska persona vai 

personālsabiedrība) vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese, 

telefona un faksa numurs; 

2.1.2. atzīme „Pētījuma materiālu iegāde” (id. LUPMI 2011/1-ERAF-91)  

Neatvērt līdz konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.” 

2.2. Piedāvājums sastāv no šādām daļām: 

 Pretendenta pieteikuma. 

 Pretendenta atlases dokumentiem. 

 Tehniskā piedāvājuma. 

 Finanšu piedāvājuma. 
2.3. Visas piedāvājuma daļas Pretendents noformē un iesniedz vienā iesietā sējumā, kas ievietots 

atbilstoši Nolikuma 2.1. punkta prasībām noformētā aploksnē. Pretendentam ir jāiesniedz 

viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija. 

2.4. Uz piedāvājuma oriģināla un to kopijām attiecīgi norāda atzīmi „ORIĢINĀLS” vai 

„KOPIJA”. 

2.5. Visi piedāvājumu veidojošie dokumenti jāiesniedz papīra formā, atbilstoši tiesību aktu 

noteikumiem. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru 

izsniegtie apliecinājumu dokumenti un tehniskie sertifikāti var tikt iesniegti svešvalodā ar 

pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma 

atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. Sējumā dokumentiem jābūt sakārtotiem vienkopus, 

ar numurētām lapām, satura rādītāju un cauršūtiem ar auklu tādā veidā, kas nepieļauj to 

atdalīšanu – uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla nostiprināta ar 

pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta 

zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta pārstāvis. 

2.6. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no 

jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez 

iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām. 

2.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu (parakstītiem jābūt visiem tiem piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem, uz kuriem paredzēts Pretendenta pārstāvja paraksts). Ja 
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piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visi piegādātāju 

apvienības dalībnieki. 

2.8. Ja Pretendents iesniedz kāda dokumenta kopiju, tā jāapliecina atbilstoši tiesību aktu 

prasībām. 

2.9. Būtiska piedāvājuma noformējuma neatbilstība Nolikuma prasībām ir pamats Pretendenta 

piedāvājuma noraidīšanai un Pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkuma 

procedūrā. Jebkurš dokuments, kas atradīsies atsevišķi no visa piedāvājuma, netiks izskatīts. 

2.10. Iesniegtie Konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.5.2.punktā noteikto gadījumu, ir 

Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem. 

2.11. Pirms Nolikuma 1.5.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents 

ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to paziņojot Pasūtītājam. 

Piedāvājuma atsaukšana nav grozāma, un tā izbeidz turpmāku Pretendenta līdzdalību šajā 

Konkursā. 

2.12. Pirms Nolikuma 1.5.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents 

ir tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu. Paziņojums par grozījumiem piedāvājumā 

sagatavojams, noformējams un iesniedzams tāpat kā piedāvājums (atbilstoši Nolikuma 

prasībām) un uz tā ir jābūt norādei, ka tie ir sākotnējā piedāvājuma grozījumi. 

 

 

3. NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI KONKURSĀ UN TO ATBILSTĪBU 

APLIECINOŠIE DOKUMENTI 

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā. 
3.1.1. Uz pretendentu vai personu, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma 

pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo Pretendentu, kā arī uz Pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai Pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. 

pantā noteiktie ierobežojumi. 

3.1.2. Pretendents nav iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai un ir 

iesniedzis visu pieprasīto informāciju. 

3.2. Pretendenta atbilstību apliecinošie dokumenti. 

3.2.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši Nolikuma Pielikuma Nr.2 formai. 

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā Pretendenta vārdā paraksta persona(-as), kurai 

publiski reģistrētas tiesības pārstāvēt Pretendentu vai normatīvo aktu prasībām 

atbilstoši Pretendenta pilnvarota persona (šādā gadījumā piedāvājumam pievienojot arī 

attiecīgo pilnvaru). 

3.2.2. Izziņa par amatpersonām, kam ir paraksta tiesības un kas ir spēkā uz piedāvājuma 

parakstīšanas brīdi vai pilnvaras kopija, kas dod tiesības pārstāvēt Pretendentu. 

3.2.3. Pasūtītājs nolikuma 3.2.3.1. un 3.2.3.2. punktos norādītās izziņas pieprasīs iesniegt 10 

darba dienu laikā tam Pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Ja pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā 

neiesniedz nolikuma 3.2.3.1. un/vai 3.2.3.2. punktā norādītās izziņas, Pasūtītājs 

Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Nolikuma 3.2.3.1. un 3.2.3.2. 

punktos norādītās izziņas pasūtītājs pieprasīs iesniegt katram personu apvienības 

dalībniekam, galvenajam uzņēmējam un katram apakšuzņēmējam. 

3.2.3.1.Uzņēmumu reģistra (ārvalstu pretendentiem – līdzvērtīgas iestādes) ne agrāk kā trīs 

mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniegta izziņa, kas apliecina, ka 

Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai 

tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta. 

3.2.3.2.Izziņa, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas 

izsniedzis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas 

iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), un 

kura apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas 
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obligāto iemaksu parādu vairāk par Ls 100. 

3.2.3.3.Izziņa par Pretendenta (juridiskas personas) darba ņēmēju mēneša vidējiem darba 

ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā 

līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai vai izziņa par fiziskās 

personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas 

deklarētiem apliekamiem ienākumiem. 

 
3.3. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu, 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus), un dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem 

Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, jāiesniedz Pretendentam, personālsabiedrībai un 

visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem 

personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī 

apakšuzņēmējiem (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). 

 

 
4. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

4.1. Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums. Tehniskajam piedāvājumam jābūt 

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam. 

4.2. Tehniskais piedāvājums iesniedzams saskaņā ar 3. pielikumā pievienoto piedāvājuma formu. 

 
5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

5.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (Pielikums Nr.4). 

5.2. Finanšu piedāvājumā cena jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda materiālu 

piegādes cena ar PVN. 

5.3. Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar materiālu piegādi. 

 
6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

6.1. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos: 

6.1.1. 1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude. 

6.1.1.1.Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 

prasībām.  

6.1.1.2. Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par 

piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

 

6.1.2. 2. posms – Pretendentu atlase.  

6.1.2.1.Komisija novērtē, vai Pretendents atbilst nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas 

kritērijiem un iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus.  

6.1.2.2. Ja Piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par 

piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

 

6.1.3. 3. posms – Piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

6.1.3.1. Komisija novērtē Pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikumā 

noteiktajām prasībām.  

6.1.3.2. Ja Piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj par 

piedāvājuma tālāku izskatīšanu. 

 

6.1.4. 4. posms – Piedāvājumu vērtēšana. 

6.1.4.1. Pēc tam, kad komisija pārbaudījusi, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas un 

tie nav nepamatoti lēti, komisija izvēlas vislētāko piedāvājumu. 
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7. IEPIRKUMA LĪGUMS 

7.1. Ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts līgums saskaņā ar 4. pielikumā pievienoto līguma 

projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa. 

7.2. Iepirkuma līgums tiks slēgts, pamatojoties uz konkursa nolikumu un konkursa uzvarētāja 

piedāvājumu. 

 
8. PIELIKUMI 

8.1. Tehniskā specifikācija uz 4 lp. 

8.2. Pieteikuma forma uz 1 lp. 

8.3. Tehniskā piedāvājuma forma uz 1 lp. 

8.4. Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lp. 

8.5. Līguma projekts uz 3 lp.  
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PIELIKUMS Nr.1 

ATKLĀTA KONKURSA 

„Pētījuma materiālu iegāde” 

identifikācijas Nr. LUPMI 2011/1-ERAF-91 

 nolikumam 

Tehniskā specifikācija  

I DAĻA 
ERAF projekts „Optimālas struktūras fibrobetona izpēte un izveide” 

Vienošanās Nr. 2010/0293/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/073 

 
1. Preču piegādes maksimālā kopējā iespējamā pasūtījuma summa ir Ls 2 803 bez PVN. 

2. Nepieciešamās preces: 

 
Nr. Nosaukums Mērvienī

ba 

Tehniskā specifikācija 

 

1  Cements  1 maiss 

(40 kg) 

Marka 500 

2  Minerālās 

pildvielas  

1 maiss 

(50 kg) 

Būvsmilts 

3  Plastifikatori  1 kg Plastifikatori betonam
 

 

4  Tērauda fibras  1 kg Modulis - vismaz 195 - 200 GPa 

Maks. Deformācija – vismaz 5 % 

Šķiedras diametrs – apmēram 0.5 – 1 mm 

5  Bazalta fibras  1 kg Modulis - vismaz 85 GPa 

Maks. Deformācija – vismaz 3 % 

Šķiedras diametrs – apmēram 10 μm 

Maksimālā temperatūra – vismaz 1300 ˚C 

6  Oglekļa 

mikrošķiedra  

1 kg Stiepes modulis, GPa - 238 

Stiepes stiprība, MPa – 3950 

Šķiedras diametrs, µm – 7 

Garums, µm – 50 – 150.  

Blīvums, g/cm
3
 – 1.7 – 2.0  

Maks. Deformācijas, % - 1.7 

7  Linu un 

kaņepāju 

šķiedras  

1 kg Modulis - vismaz 50 - 100 GPa 

Maks. Deformācija – vismaz 1 % 

Šķiedras diametrs – apmēram 10 – 60 μm
 

 

8  Amorfais SiO2  
1 kg Graudu diametrs 1 μm

 

Blīvums 2.2 g/cm
3 

9  Mikrošķiedras  1 kg Polivinilacetāta šķiedra 

Modulis - vismaz 20 - 80 GPa 

Maks. Deformācija – vismaz 4 -12 % 

Šķiedras diametrs – apmēram 3 – 8 μm
 

 

10 Polipropilēna 

šķiedras 

1 kg Stiepes modulis, GPa – 4.1 

Stiepes stiprība, MPa – 557 

Šķiedras diametrs, µm – 18 

Garums, mm – 6, 12, 18.  

Blīvums, g/cm
3
 – 0.91  
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11  Sīkdispersais 

kaučuks  

kg Graudu diametrs 1 μm
 

Blīvums 2.2 g/cm
3
 

14  Sakret 

maisījums 

Maiss 40 

kg 

Marka C25 

 

 

 

II DAĻA 
ERAF projekts „Ceļu aizsargbarjeras no polimērkompozīta materiāla un to izgatavošanas 

tehnoloģija” 

Vienošanās Nr. 2010/0282/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/091 

 
1. Preču piegādes maksimālā kopējā iespējamā pasūtījuma summa ir Ls : 9 049 bez PVN. 

2. Nepieciešamās preces: 

 

 

Nr. Nosaukums Mērvienība Tehniskā specifikācija 

1. Zema blīvuma polietilēna 

(LDPE ) loksne 

m2 Biezums 3mm, 1m2=2,9kg 

2. Zema blīvuma polietilēna 

(LDPE ) loksne 

m2 Biezums 4mm, 1m2=3,87kg 

3. Zema blīvuma polietilēna 

(LDPE ) loksne 

m2 Biezums 1,2mm, 1m2=1,16kg 

4. Loksne no atkārtoti pārstrādāta 

zema blīvuma polietilēna 

(LDPE ) 

m2 Biezums 3mm, 1m2=2,9kg 

5. Loksne no atkārtoti pārstrādāta 

zema blīvuma polietilēna 

(LDPE ) 

m2 Biezums 4mm, 1m2=3,87kg 

6. Loksne no atkārtoti pārstrādāta 

zema blīvuma polietilēna 

(LDPE )  

m2 Biezums 1,2mm, 1m2=1,16kg  

7. Zema blīvuma polietilēna 

(LDPE ) loksne 

m2 Aizsargāta pret UV starojumu, 

biezums 4mm 

8. Zema blīvuma polietilēna 

(LDPE ) loksne 

m2 Aizsargāta pret UV starojumu, 

biezums 1,2mm 

9. Polipropilēna loksne m2 Biezums 4mm  

10. Zema blīvuma polietilēna 

(LDPE ) plēve 

m2 Biezums 0,2 mm 

11. Zema blīvuma polietilēna 

(LDPE ) plēve 

m2 Biezums 0,2 mm, aizsargāta 

pret UV starojumu 

12. Plēve kg Karstumizturīga (200gr.C) 

antifrikcijas pārklājums 

13.  Stikla šķiedras audums m TG – 235gr/m2, platums 1m 

14. Stikla šķiedras audums m STG – 430gr/m2, platums 1m 

15.  Melnā metāla stiepļu režģis kg Stieples diametrs 1-2mm, režģa 

„acs” 10x10mm. 

16. Zema blīvuma polietilēna 

(LDPE ) granulas 

kg Tecēšanas indekss 0,3g/10min, 

Blīvums 920-923kg/m3  

17. Granulas no atkārtoti 

pārstrādāta zema blīvuma 

kg Tecēšanas indekss 0,3g/10min, 

Blīvums 920-923kg/m3 
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polietilēna (LDPE ) 

18. Piedevas polietilēnam kg Ultraviolētā starojuma 

stabilizātors 

19. Krāsviela polietilēnam kg Superkoncentrāts melns, balts, 

zils, sarkans 
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PIELIKUMS Nr.2 

ATKLĀTA KONKURSA 

„Pētījuma materiālu iegāde” 

identifikācijas Nr. LUPMI 2011/1-ERAF-91 

 nolikumam 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI 

Atklātā konkursā 

„Pētījuma materiālu iegāde” 

Id. Nr. identifikācijas Nr. LUPMI 2011/1-ERAF-91 

 

<Vietas nosaukums>, 2011.gada __.________ 

 

Pretendents, 

 

Pretendenta vārds, uzvārds vai nosaukums 

___________________________________________________, 

            Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai persona kods 

 

 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

1. piesakās piedalīties atklātā konkursā „Pētījuma materiālu iegāde”; 

 

2. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma formai (Nolikuma 

5.pielikumam); 
 

3. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā; 
 

4. apliecina, ka: 
 

4.1.Pretendents Publisko iepirkumu likuma 39. panta trešajā daļā noteiktā kārtībā un laika periodā 

nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu 

jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;  

4.2.Pretendents Publisko iepirkumu likuma 39. panta trešajā daļā noteiktā kārtībā un laika periodā 

nav atzīts ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos 

lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, 

konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez 

rakstveida darba līguma noslēgšanas; 

4.3.iesniegtā informācija ir patiesa novērtēšanai un ir iesniedzis visu informāciju; 

4.4.persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, vai persona, kurai ir lēmuma pieņemšanas 

vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 39. panta trešajā daļā 

noteiktā kārtībā un laika periodā nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos 

nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā; 

 

5. Iesniedzam/iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no: 

5.1. šī pieteikuma un Atlases dokumentiem; 

5.2. Tehniskā piedāvājuma;  

5.3. Finanšu piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums). 

 

Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 
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Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

 

Paraksts_______________________________________ 

(pretendenta paraksts)  

                                               Vārds, uzvārds: ________________________________ 

                                               Juridiskās personas nosaukums:____________________ 

                                              ______________________________________________ 

                                                        _____________________________________________ 

(amata nosaukums) 

            Reģistrācijas Nr._______________________________ 

Pretendenta adrese: _____________________________ 

Pretendenta bankas konts: ________________________ 

                                                Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasts:___________ 

_____________________________________________ 
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PIELIKUMS Nr.3 

ATKLĀTA KONKURSA 

„Pētījuma materiālu iegāde” 

identifikācijas Nr. LUPMI 2011/1-ERAF-91 

 nolikumam 

 

 
Tehniskā piedāvājuma forma 

Atklātam konkursam 

„Pētījuma materiālu iegāde” 

identifikācijas Nr. LUPMI 2011/1-ERAF-91 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  

____.daļai 

 

N.p.k. Pasūtītāja prasības Pretendenta piedāvājums 

   

   

   

 

Paraksts_______________________________________ 

(pretendenta paraksts)  

                                        Vārds, uzvārds: ________________________________ 

                                               Juridiskās personas nosaukums:____________________ 

                                              ______________________________________________ 

                                                        _____________________________________________ 

(amata nosaukums) 

             Reģistrācijas Nr._______________________________ 

Pretendenta adrese: _____________________________ 

Pretendenta bankas konts: ________________________ 

                                                Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasts:___________ 

_____________________________________________ 



 

 1

3 

PIELIKUMS Nr.4 

ATKLĀTA KONKURSA 

„Pētījuma materiālu iegāde” 

identifikācijas Nr. LUPMI 2011/1-ERAF-91 

nolikumam 

 

 

Finanšu piedāvājuma forma 

Atklātam konkursam 

„Pētījuma materiālu iegāde” 

identifikācijas Nr. LUPMI 2011/1-ERAF-91 

 

__.daļai 

 

N

r. 

Nosaukums Mērvien

ība 

Tehniskā specifikācija 

 

Cena par 

mērvienību 

bez PVN 

     

     

     

   Kopā bez PVN  

 

 

 

Paraksts_______________________________________ 

(pretendenta paraksts)  

                                               Vārds, uzvārds: ________________________________ 

                                               Juridiskās personas nosaukums:____________________ 

                                              ______________________________________________ 

                                                        _____________________________________________ 

(amata nosaukums) 

Reģistrācijas Nr._______________________________ 

Pretendenta adrese: _____________________________ 

Pretendenta bankas konts: ________________________ 

                                                Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasts:___________ 

_____________________________________________ 
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 PIELIKUMS Nr.5 

ATKLĀTA KONKURSA 

„Pētījuma materiālu iegāde” 

identifikācijas Nr. LUPMI 2011/1-ERAF-91 

nolikumam 

 

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 

 
 

Rīgā                                                                                     2011. gada ___.__________ 

 

___________________________________________, reģ. Nr. _______________________, 

_______________________personā, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

___________________________, reģ. Nr. ______________, valdes priekšsēdētāja 

_________________________ personā, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses, turpmāk abi kopā un katrs 

atsevišķi saukti Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa „_____________________________”, id. Nr. 

___________________, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 

 

 Līguma priekšmets 

1.1.  Pasūtītājs apņemas pasūtīt, nopirkt un pieņemt un Piegādātājs apņemas piegādāt, pārdot un nodot 

Pasūtītājam pētījumu veikšanai nepieciešamos materiālus (turpmāk - Preces) atbilstoši iepirkuma nolikumam, 

Piegādātāja piedāvājumam un tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1), kas ir šī Līguma neatņemama 

sastāvdaļa (Turpmāk – Tehniskā specifikācija), un šī Līguma noteikumiem. 

 

 Preču kvalitāte 

1.1. Preču kvalitātei jāatbilst konkrētajam Preču veidam paredzētajām prasībām, Piegādātājs garantē Preču 

kvalitāti Preču ražotāja norādītajā termiņā. 

1.2. Saņemot neatbilstošas kvalitātes Preces, Pasūtītājam ir tiesības tās nepieņemt. Ja Preču neatbilstība 

kvalitātei tiek atklāta pēc to pieņemšanas, Pasūtītājs par to 15 darba dienu laikā no preču pavadzīmes 

parakstīšanas dienas rakstiski ziņo Piegādātājam, kuram 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šādas informācijas 

saņemšanas nekvalitatīvās Preces jāapmaina pret kvalitatīvām un jāatlīdzina Pircējam nodarītie zaudējumi. 

 

2 Preču piegādes kārtība 

2.1. Piegādātājs, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1), piegādā Preces 

atsevišķās Preču partijās saskaņā ar Pasūtītāja rakstveida, faksimila vai e- pasta pasūtījumu, turpmāk - 

Pasūtījums. 

2.2. Preču piegādes adrese ir: _______________________. 

2.3. Pasūtījumu var izdarīt pa telefonu ________ darba dienās no plkst. _____ līdz plkst. ______; 24 

(divdesmit četras) stundas diennaktī pa faksu _________, e-pastu ______________. 

2.4. Pasūtījumā Pasūtītājs norāda Preču daudzumu, sortimentu, piegādes vietas adresi, Pasūtītājam 

Piegādātājs piegādā Preci ________ dienu laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas Pasūtītāja darba laikā, uz Pasūtītāja 

norādīto adresi un piegādei pilnībā jāatbilst Pasūtījumam. 

2.5. Piegādātājs Preces nodod Pasūtītājam Pavadzīmi. 

2.6. Par Preču piegādes brīdi uzskatāms datums, kurā Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji ir parakstījuši 

Pavadzīmi par Preču partijas saņemšanu. 

2.7. Īpašuma tiesības uz piegādātajām Precēm pāriet Pasūtītājam ar nodošanas brīdi. 

 

3 Norēķinu kārtība 

3.1. Līgums tiek noslēgts par kopējo summu līdz Ls _____________________ robežu sasniegšanai, bet ne 

ilgāk kā līdz ________________________ no Līguma parakstīšanas brīža. Summa norādīta bez PVN. 

3.2. Maksu par Precēm Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc katras Preču partijas saņemšanas 

saskaņā ar Pušu parakstīto Pavadzīmi, pārkaitot naudu Piegādātāja norādītāja bankas kontā. 

3.3. Piegādātājs Preču piegādi, tajā skaitā iekraušanu un izkraušanu, veic uz sava rēķina un par to 

Pasūtītājam nav jāmaksā atsevišķa maksa. 

3.4. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei pārskaitīt uz 

Piegādātāja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 
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4 Garantijas un sankcijas 

4.1. Piegādātājs garantē savlaicīgu Preču piegādi, kā arī tās atbilstību Pasūtījumam un Tehniskajai 

specifikācijai. 

4.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Piegādātājs kavē Preču piegādi ilgāk par 5 (piecām) 

darba dienām. 

4.3. Par Līgumā noteikto maksājumu neveikšanu noteiktajos termiņos Pasūtītājs maksā Piegādātājam 

līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Pasūtījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% (desmit procenti) no Pasūtījuma summas. 

4.4. Par Preču piegādes nokavējumu vai citu saistību neizpildi Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% 

( viens procents) apmērā par katru saistību izpildes nokavējuma dienu no Pasūtījuma summas. 

4.5. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību pilnīgas izpildes. 

 

5 Nepārvarama vara 

5.1. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras 

akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus nevarēja 

paredzēt un novērst ar saviem spēkiem un līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā 

pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. 

5.2. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, Līgumu var lauzt Pusēm par to 

savstarpēji vienojoties. 

 

6 Nobeiguma noteikumi 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

6.2. Par līguma izpildi atbildīgā persona:__________________ tālrunis _____________, kontrolēt šī 

Līguma izpildi, t.sk. parakstīt visas Līgumā minētās pavadzīmes. 

6.3. Izpildītājs pilnvaro no Piegādātāja puses – ____________, tālrunis ________, kontrolēt šī Līguma 

izpildi, t.sk. parakstīt visas Līgumā minētās pavadzīmes.   

6.4. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. 

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

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

6.7. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt 

sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus izskatīt tiesā, atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvo aktu noteikumiem un Latvijas Republikas saistošo starptautisko līgumu prasībām. 

6.8. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trijām) lapām, ar pielikumiem uz 20 

(divdesmit) lapām. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie 

Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. 

 

7 Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________ 

Piegādātājs 

reģ. Nr.  

Adrese:  

Banka: _________ 

Kods: _________ 

Konts Nr.: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
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PIELIKUMS NR. 1 

2011.gada __.__________ 

 LĪGUMAM Nr. ______ 

 

Rīgā        2011.gada __.___________ 

 

_____________________________________, reģ. Nr. ____________________, 

_______________________personā, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un 

_______________________, reģ. Nr. _________________________________, 

______________________personā, turpmāk - Piegādātājs, no otras puses, turpmāk abi kopā un katrs 

atsevišķi saukti Puses, pamatojoties uz iepirkuma „_________________________”, id. Nr. 

______________________ vienojas: 

 

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums 

 

 

 

 
Pasūtītājs 

 

 

 

 

 
____________________________________ 

Piegādātājs 

reģ. Nr. 

Adrese:  

Banka: _________ 

Kods: _________ 

Konts Nr.: __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 


