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1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs - LUPMI 2011/6-ERAF-17 

 

1.2.Pasūtītājs: 

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas 

institūts” (turpmāk – LUPMI); 

Vienotais reģistrācijas Nr. 90002127207; 

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

tālr. +371 26626262; 

e-pasts: edgars.kazoks@finbridge.lv. 

 

Pasūtītājs iepirkumu iepirkuma 1.daļā veic cita pasūtītāja vajadzībām: 

SIA „N.O.M. Coatings”  

Vienotais reģistrācijas Nr. 40103179665 

Juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, Olaines novads, Latvija, LV-2114; 

tālr. +371 26377692; 

e-pasts: atis.zvirgzdins@gmail.com 

 

1.3.Iespējas iepazīties ar nolikumu. 

 

1.3.1.Ar Nolikumu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties 

Pasūtītāja mājas lapā www.pmi.lv, kurai pasūtītājs nodrošina tiešu un brīvu 

elektronisku pieeju, un personīgi, ierodoties Aizkraukles iela 23, Rīgā, LV-1006, 

329.kab. darba dienās darba laikā no 10.00 līdz 12.00 un 14.00 līdz 16.00. 

 

1.3.2. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi Nolikumā publicētajai 

un/vai aktualizētajai informācijai. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāda 

ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta tieša un 

brīva elektroniskā pieeja.  

 

1.4.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

 

1.4.1.Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 2013.gada 

10.janvāris, plkst.11.00, Pasūtītāja telpās Aizkraukles iela 23, Rīgā 329.kabinetā. 

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

sūtījumam jābūt nogādātam šajā nolikuma punktā norādītajā adresē līdz 

augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks 

neatvērts atdots vai aizsūtīts pa pastu atpakaļ iesniedzējam. 

 

1.5.Piedāvājuma derīguma termiņš  

1.5.1.Piedāvājuma derīguma termiņš – 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās 

dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.  

1.5.2.Gadījumā, ja līdz šim termiņam netiek noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs var 

lūgt piedāvājuma derīguma termiņu pagarināt. 
 

1.6.Pasūtītāja kontaktpersona: 

Jānis Spilve  

Tālrunis: +371 29378096 

E-pasts: janis.spilve@inbox.lv 

Adrese: Aizkraukles iela 23, Rīgā 329.kabinetā 

mailto:edgars.kazoks@finbridge.lv.
http://www.vdeavk.gov.lv/


3 

 

 

1.7.Informācijas apmaiņa un papildus informācijas sniegšana 

1.7.1.Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, no vienas puses, un ieinteresētajiem 

Piegādātājiem, no otras puses, notiek rakstveidā – pa pastu, faksu un elektroniski. 

Pieprasījumi jāadresē iepirkuma komisijai. 

1.7.2.Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības pieprasīt paskaidrojumus par 

Iepirkuma Nolikumu pa pastu, faksu un elektroniski.  

1.7.3.Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei, kuras 

iepirkuma procedūras ietvaros tie tiek iesniegti. Pasūtītājs nosūta informāciju 

piegādātājam, kas pieprasījis informāciju, un vienlaicīgi citiem pasūtītājam 

zināmajiem piegādātajiem, nodrošinot, ka netiek publiskota informācija par 

piegādātāju, kas uzdevis jautājumu vai pieprasījis informāciju, kā arī vienlaicīgi 

jautājums un atbilde tiek publicēti Pasūtītāja interneta mājas lapā, nodrošinot tiešu un 

brīvu elektronisku pieeju.   

1.7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs Nolikumā veikt precizējumus, par to publicējot informāciju 

pasūtītāja interneta mājas lapā www.pmi.lv, nodrošinot tiešu un brīvu elektronisko 

pieeju, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

1.7.4.Tiek uzskatīts, ka piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja pasūtītājs to ir ievietojis 

Pasūtītāja interneta mājas lapā www.pmi.lv. 

 

 

2. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

2.1. Dalībai iepirkuma procedūrā nav jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.  

 

3. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU 

 

3.1.Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu 

redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Uz aploksnes jānorāda: 

3.1.1.pieteikums iepirkumam „Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un 

lietvedība” (id. Nr. LUPMI 2011/6-ERAF-17). 

3.1.2.Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa numurs(i) un faksa numurs, 

e-pasta adrese. 
 

3.2.Piedāvājums jāsagatavo latviešu vai angļu valodā. Ja kāds dokuments un/vai citi 

piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir citā valodā, tam jāpievieno 

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja apstiprināts tulkojums latviešu vai angļu 

valodā. 
 

3.3.Piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no 

jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai 

neatrunātiem labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un 

kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko 

vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar 

vārdiem. Pieteikumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 

3.4.Piedāvājumā jāietver: 

3.4.1. Pretendenta pārstāvja, kura paraksta tiesības ir dokumentāli apliecinātas, vai 

pilnvarotas personas (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju) parakstīts pieteikums 

(nolikuma 2. pielikums) par piedalīšanos iepirkumā;  

http://www.vdeavk.gov.lv/
http://www.vdeavk.gov.lv/
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3.4.2. Pretendenta atbilstību apliecinoši dokumenti; 

3.4.3. Tehniskais piedāvājums. 

3.4.4. Finanšu piedāvājums. 

 

3.5. Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājuma variantu par katru daļu atsevišķi vai 

visu apjomu. 

 

3.6. Pretendents piedāvājumu iesniedz divos eksemplāros: 1 oriģināls un 1 kopija. 

 

3.7. Piedāvājumam jābūt: 

3.7.1.cauršūtam tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures 

cauršūšanai izmantojamo auklu nostiprinot ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto 

lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotais 

pārstāvis; 

3.7.2.secīgi numurētām lapām; 

3.7.3.pievienotam satura rādītājam. 

 

3.8.Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu 

un iesniegšanu Pasūtītājam. 

 

3.9.Pretendents savā piedāvājumā norāda, kuras piedāvājuma daļas ir uzskatāmas par 

komercnoslēpumu. 

 

4. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

4.1.Iepirkuma priekšmets ir patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un 

lietvedība saskaņā ar pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1. 

pielikums). CPV kods: 79120000-1. 
 

4.2.Līguma izpildes vieta – Latvijas Republika un ES. 
 

4.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2. daļās: 

4.3.1. 1.-daļa - patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība projektam 

„Bioloģiski tīru mākslīgo matu ražošanas procesa izstrāde” 

(Nr. 2010/0265/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/170). Iepirkums tiek veikts cita 

pasūtītāja vajadzībām. 

4.3.2. 2.-daļa - patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība šādiem 

projektiem: 

 „Intelektuālas dielektrometrijas sistēmas un metodoloģijas izstrāde nemetālisku 

materiālu nesagraujošai testēšanai” (Nr. 2010/0213/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/ 

VIAA/017). 

 „Ar dabīgiem materiāliem pildītu cieto poliizocianurāta bioputuplastu izstrāde” 

(Nr. 2010/0290/2DP/2.1.1.1.0/10/ APIA/VIAA/053). 

 „Ceļu aizsargbarjeras no polimērkompozīta materiāla un to izgatavošanas 

tehnoloģija” (Nr. 2010/0282/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/091). 

 „Optimālas struktūras fibrobetona izpēte un izveide” (Nr. 2010/0293/2DP/ 

2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/073). 
 

4.4.Paredzamais pakalpojuma sniegšanas termiņš: 

4.4.1. Iepirkuma 1.daļā - no konkrētā patenta pieteikuma sagatavošanas uzdevuma 

saņemšanas līdz tā iesniegšanai attiecīgajā patentu iestādē 2 (divi) mēneši, bet ne 
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ilgāk kā līdz 2013.gada 28.martam.  

4.4.2. Iepirkuma 2.daļā - no konkrētā patenta pieteikuma sagatavošanas uzdevuma 

saņemšanas līdz tā iesniegšanai attiecīgajā patentu iestādē 3 (trīs) mēneši, bet ne ilgāk 

kā līdz tehniskā specifikācijā noteiktiem termiņiem. 
 

 

5. NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMĀ UN TO 

ATBILSTĪBU APLIECINOŠIE DOKUMENTI 

 

5.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā:  

 

5.1.1.Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 

neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 39.panta 

pirmajā daļā minētajiem gadījumiem. Obligātais nosacījums dalībai iepirkuma 

procedūrā - attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu 

likuma 39.panta nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu 

piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Šī 

prasības attiecas arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta 

norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 

11.punktu).  

 

5.2. Pretendenta atbilstību apliecinošie dokumenti: 

5.2.1. Apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 

39.panta nosacījumi un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties 

iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Apliecinājumu 

iesniedz arī Pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības 

biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai persona, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 

 

6. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PRETENDENTA IESPĒJĀM VEIKT 

PROFESIONĀLO DARBĪBU, PRETENDENTA SAIMNIECISKO UN 

FINANSIĀLO STĀVOKLI UN TEHNISKAJĀM UN PROFESIONĀLAJĀM 

SPĒJĀM UN TO IZPILDI APLIECINOŠIE DOKUMENTI 

 

6.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, 

pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un 

profesionālajām spējām: 

 

6.1.1. Dalībai iepirkuma 1.daļā: 

 

6.1.1.1.Pretendenta rīcībā ir vismaz 1 (viena) persona, kuras ir reģistrēta Eiropas 

Patentu iestādes patentpilnvaroto reģistrā kā patentpilnvarotais. 
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6.1.1.2.Pretendents pēdējo trīs gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, kā 

klienta pārstāvis ir sagatavojis un iesniedzis vismaz 3 (trīs) Eiropas patenta 

pieteikumus un 3 (trīs) starptautiskos (PCT) patenta pieteikumus. 

 

6.1.1.3.Pretendents (tā patentpilnvarotie) pēdējo trīs gadu laikā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas dienai, kā klienta pārstāvis ir saņēmis vismaz 3 (trīs) Eiropas patentus. 

 

6.1.2. Dalībai iepirkuma 2.daļā: 

 

6.1.2.1. Pretendenta rīcībā ir vismaz 3 (trīs) personas, kuras ir reģistrētas Latvijas 

Republikas Patentu valdes profesionālo patentpilnvaroto reģistrā kā patentpilnvarotie 

patentu specializācijā. 

 

6.1.2.2.Pretendenta rīcībā ir vismaz 3 (trīs) personas, kuras ir reģistrētas Eiropas 

Patentu iestādes patentpilnvaroto reģistrā kā patentpilnvarotie. 

 

6.1.2.3.Pretendents pēdējo trīs gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, kā 

klienta pārstāvis ir sagatavojis un iesniedzis vismaz 3 (trīs) Eiropas patenta 

pieteikumus un 3 (trīs) starptautiskos (PCT) patenta pieteikumus. 

 

6.1.2.4.Pretendents (tā patentpilnvarotie) pēdējo trīs gadu laikā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas dienai, kā klienta pārstāvis ir saņēmis vismaz 3 (trīs) Eiropas patentus. 

 

 

6.2. Pretendenta iespēju veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un 

finansiālo stāvokli un tehnisko un profesionālo spēju apliecinošie dokumenti: 

 

6.2.1. Atbilstību nolikuma 6.1.1.1. punktam pretendents apliecina iesniedzot, 

dokumentu, kas apliecina, ka pakalpojuma izpildē tiks iesaistīta pretendenta persona, 

kas ir reģistrēta Eiropas Patentu iestādes patentpilnvaroto reģistrā kā 

patentpilnvarotais, šīs personas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo 

dokumentu kopijas. 

6.2.2. Atbilstību nolikuma 6.1.1.2. punktam pretendents apliecina iesniedzot, 

iesniedzot pretendenta pieredzes aprakstu par pēdējo trīs gadu laikā sagatavotajiem un 

iesniegtajiem patentu pieteikumiem, norādot pakalpojuma saņēmēja nosaukumu, 

kontaktpersonu, pakalpojuma aprakstu, t.sk.  patentu pieteikumu iesniegšanas laiku. 

6.2.3. Atbilstību nolikuma 6.1.1.3. punktam pretendents apliecina iesniedzot, 

iesniedzot pretendenta pieredzes aprakstu par pēdējo trīs gadu laikā klientu vārdā 

saņemtiem Eiropas patentiem, norādot pakalpojuma saņēmēja nosaukumu, 

kontaktpersonu, pakalpojuma aprakstu, t.sk. patentu saņemšanas laiku. 

6.2.4. Atbilstību nolikuma 6.1.2.1. punktam pretendents apliecina, iesniedzot 

dokumentu, kas apliecina, ka pakalpojuma izpildē tiks iesaistītas pretendenta 

personas, kuras ir reģistrētas LR Patentu valdē kā patentpilnvarotie,  šo personu 

izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas. 

6.2.5. Atbilstību nolikuma 6.1.2.2. punktam pretendents apliecina, iesniedzot 

dokumentu, kas apliecina, ka pakalpojuma izpildē tiks iesaistītas pretendenta 

personas, kuras ir reģistrētas Eiropas Patentu iestādes patentpilnvaroto reģistrā kā 
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patentpilnvarotie, šo personu izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo 

dokumentu kopijas. 

6.2.6. Atbilstību nolikuma 6.1.2.3. punktam pretendents apliecina, iesniedzot 

pretendenta pieredzes aprakstu par pēdējo trīs gadu laikā sagatavotajiem un 

iesniegtajiem patentu pieteikumiem, norādot pakalpojuma saņēmēja nosaukumu, 

kontaktpersonu, pakalpojuma aprakstu, t.sk. patentu pieteikumu iesniegšanas laiku. 

6.2.7. Atbilstību nolikuma 6.1.2.4. punktam pretendents apliecina, iesniedzot 

pretendenta pieredzes aprakstu par pēdējo trīs gadu laikā klientu vārdā saņemtiem 

Eiropas patentiem, norādot pakalpojuma saņēmēja nosaukumu, kontaktpersonu, 

pakalpojuma aprakstu, t.sk. patentu saņemšanas laiku. 

 

6.3.Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas nepieciešamas 

konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā 

gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, 

iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu 

nodošanu piegādātāja rīcībā. 

 

6.4.Iepirkuma komisija ir tiesīga ex officio veikt minētās informācijas pārbaudi, ja tas 

ir nepieciešams piedāvājumu vērtēšanas procesā. 

 

6.5.Visus dokumentus un informāciju pretendents iesniedz tādā apmērā, lai no tās var 

secināt pretendenta atbilstību nolikuma prasībām. 

 

7. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

 

7.1.Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā 

pievienoto Tehniskā piedāvājuma formu. 

7.2. Pasūtītājs nolūkā pārliecināties, ka piegādātājs spēs izpildīt iepirkuma līgumu, 

pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos 

izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus. Pasūtītājs 

pieprasa, lai pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, 

un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu. 

 

8.FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

8.1.Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši nolikuma 4.pielikumam. 

8.2.Finanšu piedāvājumā cena jānorāda latos (LVL) bez PVN. Cenā ir jāiekļauj visas 

izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu izņemot PVN un nodevu 

maksājumus par patentu pieteikumiem un patentu izsniegšanu. 

 

9.PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

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

9.1.1. - 1.posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude. 

9.1.1.1.Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši 

nolikuma prasībām.  

9.1.1.2.Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj, vai 

piedāvājumu virzīt tālākai izskatīšanai. 
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9.1.2.-2.posms – Pretendentu atlase. 

9.1.2.1.Komisija novērtē, vai pretendents atbilst nolikumā noteiktajiem kvalifikācijas 

kritērijiem un iesniedzis visus nolikuma pieprasītos dokumentus.  

9.1.2.2.Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj, vai 

piedāvājumu virzīt tālākai izskatīšanai. 

 

9.1.3.-3.posms – Piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

9.1.3.1.Komisija novērtē pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši nolikumā 

noteiktajām prasībām.  

9.1.3.2.Ja piedāvājums neatbilst izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija lemj, vai 

piedāvājumu virzīt tālākai izskatīšanai. 

 

9.1.4.-4.posms – Piedāvājumu vērtēšana. 

9.1.4.1.Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas; 

9.1.4.2.Komisija izvēlas vislētāko piedāvājumu.  

 

 

10.IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN GROZĪŠANA 

 

10.1.Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto Pretendentu, 

kas iesniedzis nolikuma prasībām vislētāko piedāvājumu, atbilstoši Publisko 

iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai un termiņam. 

 

10.2.Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz Publisko iepirkuma likumā 

noteiktā termiņā.  

 

10.3.Līgumu slēdz atbilstoši pielikumā pievienotajam projektam (5.pielikums). 

 

10.4. Iepirkuma līgums pieļauj un paredz grozījumu iespēju kādā no šādiem 

gadījumiem: 

 

10.4.1. līgumcenas grozīšana jeb samazināšana, ja līguma izpildei valsts budžetā 

netiek piešķirts finansējums, tad līgumcena tiek samazināta līdz pasūtītājam 

pieejamam finansējuma apmēram, attiecīgi samazinot iepirkuma priekšmeta apjomu. 

Šajā gadījumā iepirkuma līgumu slēdz par uzvarētāja piedāvāto līgumcenu un 

līgumam puses sagatavo abpusēji parakstītu vienošanos (vai līguma papildinājumu), 

kurā fiksēta tā iepirkuma priekšmeta daļa, kura izpildītājam nav jāveic, pamatojums 

un tās vērtība naudas izteiksmē, kā arī precizētā līgumcena;   

 

10.4.2. pakalpojuma daļas neveikšana vai daļēja veikšana, ja pasūtītājs saviem 

spēkiem un par saviem resursiem ir nolēmis nodrošināt daļu no pakalpojuma līguma 

darbības laikā vai arī nolēmis to uzdot neveikt (kopējais samazinājuma apmērs 

nepārsniegs 25%); šajā gadījumā iepirkuma līgumu slēdz par uzvarētāja piedāvāto 

līgumcenu un līgumam puses sagatavo abpusēji parakstītu vienošanos (vai līguma 

papildinājumu), kurā fiksēta tā pakalpojuma daļa, kura izpildītājam nav jāveic, 

pamatojums un tās vērtība naudas izteiksmē, kā arī precizētā līgumcena; 

 

10.4.3. līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa; šajā gadījumā 

puses rīkojas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 68.panta nosacījumiem; 
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10.4.4. līguma izpildes termiņa pagarinājums, ja iestājas neparedzēti apstākļi un / vai 

nepārvarama vara, kurus puses nespēja paredzēt; šajā gadījumā tā puse, kurai šādi 

neparedzēti apstākļi vai nepārvarama vara radušies, paredzētajā laikā rakstiski 

informē otru pusi par šādu apstākļu vai varas iestāšanos un vienlaicīgi iesniedz 

apliecinājumu par minēto faktu. 

 

10.4.5. līguma izpildes termiņa pagarinājums, ja objektīvu un / vai pamatotu iemeslu 

dēļ pagarināts projekta īstenošanas izpildes termiņš; šajā gadījumā iepirkuma 

līgumam pievieno abpusēji parakstītu vienošanos (vai papildinājumu) par termiņa 

pagarinājumu saistībā ar projekta termiņa pagarinājumu.  

 

10.5. Ja pretendents 3 darba dienu pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par līguma 

slēgšanu laikā neierodas parakstīt līgumu tiek uzskatīts, ka pretendents atteicies slēgt 

līgumu. 

 

 

11. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi ir noteikti šajā nolikumā un Publisko 

iepirkuma likumā. 

 

12. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

Pretendenta tiesības un pienākumi ir noteikti šajā nolikumā un Publisko iepirkuma 

likumā. 

 

13. PIELIKUMI: 

 

13.1. Tehniskā specifikācija. 

13.2. Pieteikuma forma. 

13.3. Tehniskā piedāvājuma forma 

13.4. Finanšu piedāvājuma forma. 

13.5. Līguma projekts. 
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1. PIELIKUMS 

Iepirkuma 

„Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība” 

(iepirkuma identifikācijas numurs – LUPMI 2011/6-ERAF-17 

NOLIKUMAM 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

 

Latvijas patentam 

Prasības 

1. Patentmeklējuma veikšana ar mērķi:   

1.1.  izvērtēt izgudrojuma atbilstību patentspējas kritērijiem lēmuma pieņemšanai 

par patentēšanas lietderīgumu; 

1.2. identificēt tuvākos analogus tehnikas līmeņa analīzei izgudrojuma aprakstā; 

1.3. sagatavot rakstveida viedokli par izgudrojuma atbilstību patentspējas 

kritērijiem. 

2. Viena Latvija patenta pieteikuma dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un 

konsultēšana:  

2.1.   sagatavot patenta pieteikuma aprakstu, pretenzijas un kopsavilkumu 

atbilstoši attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām;  

2.2.   konsultēt pasūtītāja pārstāvjus (izgudrotājus) par prasībām rasējumu 

sagatavošanai, kā arī par nepieciešamību veikt grozījumus un 

papildinājumus viņu sagatavotajā izgudrojuma būtības izklāstā; 

2.3. iesniegt patenta pieteikumu LR Patentu valdē. 

3. Latvijas patenta lietvedība: 

3.1. Iesniegt LR Patentu valdē lūgumu par patenta pieteikuma publikācijas 

paātrināšanu; 

3.2. Pārsūtīt pasūtītājam no patentu iestādes saņemtus dokumentus, kas ir saistīti ar 

attiecīgo lietu;  

3.3.  paziņot pasūtītājam par visiem nepieciešamajiem termiņiem attiecīgā darba 

izpildei;  

3.4.  informēt pasūtītāju par nodevu aprēķinu un nodot tā rīcībā maksājums 

pieprasījumu tiešai maksājuma veikšanai. 

3.5. Nodot pasūtītājam patentu. 
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Starptautiskajam (PCT) patenta pieteikumam 

 

Prasības 

1. Patentmeklējuma veikšana ar mērķi:   

1.1.  izvērtēt izgudrojuma atbilstību patentspējas kritērijiem lēmuma pieņemšanai 

par starptautiskās patentēšanas lietderīgumu; 

1.2. identificēt tuvākos analogus tehnikas līmeņa analīzei izgudrojuma aprakstā; 

1.3. sagatavot rakstveida viedokli par izgudrojuma atbilstību patentspējas 

kritērijiem. 

2. Viena starptautiskā patenta pieteikuma dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana 

un konsultēšana:  

2.1.sagatavot Patentu Kooperācijas līguma (Patenet Cooperation Treaty, turpmāk 

– PCT) patenta pieteikuma aprakstu, pretenzijas un kopsavilkumu atbilstoši 

attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām;  

2.2.konsultēt pasūtītāja pārstāvjus (izgudrotājus) par prasībām rasējumu 

sagatavošanai, kā arī par nepieciešamību veikt grozījumus un papildinājumus 

viņu sagatavotajā izgudrojuma būtības izklāstā; 

2.3.veikt sagatavotā patenta pieteikuma materiālu tulkojumu no latviešu uz angļu 

valodu. 

2.4.iesniegt patenta pieteikumu attiecīgajā patentu iestādē. 

3. Starptautiskā patenta pieteikuma lietvedība: 

3.1.Pārsūtīt pasūtītājam no PCT patentu iestādes un citām organizācijām saņemtus 

dokumentus, kas ir saistīti ar attiecīgo lietu;  

3.2.paziņot pasūtītājam par visiem nepieciešamajiem termiņiem attiecīgā darba 

izpildei; 

3.3.informēt pasūtītāju par nodevu aprēķinu un nodot tā rīcībā maksājuma 

pieprasījumu tiešai maksājuma veikšanai. 
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Eiropas patenta pieteikumam 

Prasības 

2.    Patentmeklējuma veikšana ar mērķi:   

1.3. izvērtēt izgudrojuma atbilstību patentspējas kritērijiem lēmuma pieņemšanai 

par starptautiskās patentēšanas lietderīgumu; 

1.4. identificēt tuvākos analogus tehnikas līmeņa analīzei izgudrojuma aprakstā; 

1.3. sagatavot rakstveida viedokli par izgudrojuma atbilstību patentspējas 

kritērijiem. 

2. Viena Eiropas patenta pieteikuma dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un 

konsultēšana:  

2.1.   sagatavot patenta pieteikuma aprakstu, pretenzijas un kopsavilkumu angļu 

valodā atbilstoši attiecīgo normatīvo dokumentu prasībām;  

2.2.   konsultēt pasūtītāja pārstāvjus (izgudrotājus) par prasībām rasējumu 

sagatavošanai, kā arī par nepieciešamību veikt grozījumus un 

papildinājumus viņu sagatavotajā izgudrojuma būtības izklāstā. 

2.3. veikt sagatavotā patenta pieteikuma materiālu tulkojumu no latviešu uz 

angļu valodu. 

2.4. iesniegt patenta pieteikumu Eiropas patentu iestādē. 

3. Eiropas patenta pieteikuma lietvedība: 

3.1. Pārsūtīt pasūtītājam no eiropas patentu iestādes  saņemtus dokumentus, kas ir 

saistīti ar attiecīgo lietu;  

3.2.  paziņot pasūtītājam par visiem nepieciešamajiem termiņiem attiecīgā darba 

izpildei;  

3.3.  informēt pasūtītāju par nodevu aprēķinu un nodot tā rīcībā maksājuma 

pieprasījumu tiešai maksājuma veikšanai. 

 

 

1.-daļa - patentu pieteikumu sagatavošana, reģistrācija un izskatīšana projektam 

„Bioloģiski tīru mākslīgo matu ražošanas procesa izstrāde” 

(Nr. 2010/0265/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/170). 

 

 

Projekta nosaukums 

Pakalpojuma sniegšanas ietvaros 

pretendentam jānodrošina šādu patentu 

pieteikumu sagatavošana, iesniegšana 

un lietvedība: 

Projekta beigu 

datums, t.i. 

pakalpojuma 

izpildes gala 

termiņš - 
Latvijas Eiropas 

Starptautiskais 

(PCT) 

Bioloģiski tīru mākslīgo 

matu ražošanas procesa 

izstrāde 

0 0 1 2013.gada 28.marts 
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2.-daļa - patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība šādiem 

projektiem: 

 „Intelektuālas dielektrometrijas sistēmas un metodoloģijas izstrāde nemetālisku 

materiālu nesagraujošai testēšanai” (Nr. 2010/0213/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/ 

VIAA/017). 

 „Ar dabīgiem materiāliem pildītu cieto poliizocianurāta bioputuplastu izstrāde” 

(Nr. 2010/0290/2DP/2.1.1.1.0/10/ APIA/VIAA/053). 

 „Ceļu aizsargbarjeras no polimērkompozīta materiāla un to izgatavošanas 

tehnoloģija” (Nr. 2010/0282/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/091). 

 „Optimālas struktūras fibrobetona izpēte un izveide” (Nr. 2010/0293/2DP/ 

2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/073). 

 

 

 

 

Projekta nosaukums 

Pakalpojuma sniegšanas ietvaros 

pretendentam jānodrošina šādu patentu 

pieteikumu sagatavošana, iesniegšana 

un lietvedība: 

Projekta beigu 

datums, t.i. 

pakalpojuma 

izpildes gala 

termiņš - 
Latvijas Eiropas 

Starptautiskais 

(PCT) 

Intelektuālas 

dielektrometrijas sistēmas 

un metodoloģijas izstrāde 

nemetālisku materiālu 

nesagraujošai testēšanai 

1 0 1 
2013.gada 

30.septembris 

Ar dabīgiem materiāliem 

pildītu cieto 

poliizocianurāta 

bioputuplastu izstrāde 

0 1 0 
2013.gada 

31.decembris 

Ceļu aizsargbarjeras no 

polimērkompozīta 

materiāla un to 

izgatavošanas tehnoloģija 

1 0 1 
2013.gada 

31.decembris 

Optimālas struktūras 

fibrobetona izpēte un 

izveide 

0 1 0 
2013.gada 

31.decembris 

Pavisam kopā: 2 2 2 - 
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2. PIELIKUMS 

Iepirkuma 

„Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība” 

(iepirkuma identifikācijas numurs – LUPMI 2011/6-ERAF-17 

NOLIKUMAM 

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ 

„Patentu pieteikumu sagatavošana, reģistrācija un izskatīšana” 

(iepirkuma identifikācijas numurs: LUPMI 2011/6-ERAF-17) 

 

___.daļai 

 

 

Pretendents, _____________________________________________ /Pretendenta 

nosaukums vai vārds, uzvārds/, ______________________________ /nodokļu 

maksātāja reģistrācijas numurs vai personas kods/, ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 

1. piesakās piedalīties iepirkumā „Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana 

un lietvedība”, id. Nr. LUPMI 2011/6-ERAF-17; 

2. piekrīt sniegt pakalpojumu saskaņā ar tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā 

Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā; 

3. apliecina, ka: 

 

3.1. uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktie 

ierobežojumi; 

3.2. iesniegtā informācija ir patiesa.  

 

Iesniedzu(-am) piedāvājumu, kas sastāv no: 

- šī pieteikuma 

- Pretendenta atbilstību apliecinošiem dokumentiem; 

- tehniskā piedāvājuma;  

- finanšu piedāvājuma (turpmāk – Piedāvājums). 

 

Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa.  

 

 

 

Paraksts:  ______________________________________  

(Pretendenta paraksts) 

Vārds, uzvārds:  ________________________________  

Juridiskās personas nosaukums:  ___________________  

 _____________________________________________                                                         _____________________________________________ 

(amata nosaukums) 

Reģistrācijas Nr.  _______________________________  

Pretendenta adrese:  _____________________________  

Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasts:  ___________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  
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3. PIELIKUMS 

Iepirkuma 

„Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība” 

(iepirkuma identifikācijas numurs – LUPMI 2011/6-ERAF-17 

NOLIKUMAM 

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Iepirkumam „Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība” 

Nr. LUPMI 2011/6-ERAF-17 

 

___.daļai 

 

Nr.p.k. Pasūtītāja prasības  Pretendenta piedāvājums 

   

   

   

   

 

 

Paraksts:  ______________________________________  

(Pretendenta paraksts) 

Vārds, uzvārds:  ________________________________  

Juridiskās personas nosaukums:  ___________________  

 _____________________________________________                                                         _____________________________________________ 

(amata nosaukums) 

Reģistrācijas Nr.  _______________________________  

Pretendenta adrese:  _____________________________  

Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasts:  ___________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  
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4. PIELIKUMS 

Iepirkuma 

„Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība” 

(iepirkuma identifikācijas numurs – LUPMI 2011/6-ERAF-17 

NOLIKUMAM 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

iepirkumam „Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība” 

Nr. LUPMI 2011/6-ERAF-17 

 

___.daļai 

 

 

 

Nr.p.k. Pakalpojums 
Cena par 

vienību 

Vienību 

skaits 
Kopā 

1. Patentu pieteikumu 

sagatavošana, 

iesniegšana un 

lietvedība Latvijas 

patentam 

   

2. Patentu pieteikumu 

sagatavošana, 

iesniegšana un 

lietvedība Eiropas 

patentam 

   

3. Patentu pieteikumu 

sagatavošana, 

iesniegšana un 

lietvedība 

Starptautiskajam 

(PCT) patentam 

   

   PVN  

   Kopā ar PVN  

 

 

Paraksts:  ______________________________________  

(Pretendenta paraksts) 

Vārds, uzvārds:  ________________________________  

Juridiskās personas nosaukums:  ___________________  

 _____________________________________________                                                         _____________________________________________ 

(amata nosaukums) 

Reģistrācijas Nr.  _______________________________  

Pretendenta adrese:  _____________________________  

Pretendenta tālruņa, faksa numuri, e-pasts:  ___________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  
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5. PIELIKUMS 

Iepirkuma 

„Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība” 

(iepirkuma identifikācijas numurs – LUPMI 2011/6-ERAF-17 

NOLIKUMAM 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. ___(PROJEKTS) 

 

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas 

institūts”, reģistrācijas Nr. 90002127207 (iepirkuma 2.daļā) vai SIA „N.O.M. 

Coatings”, reģistrācijas Nr. 40103179665 (iepirkuma 1.daļā), tā 

___________________________ personā,  turpmāk tekstā – Pasūtītājs no vienas puses un 

 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. LV ________________, tās amatpersonas amats 

vārds uzvārds personā, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no 

otras puses, pamatojoties uz iepirkuma "______________", id.nr. _______________, 

turpmāk tekstā iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, lai īstenotu 

projektu "_______________", vienojas par sekojošo: 
 

1. Līguma priekšmets. 

1.1. Līguma priekšmets ir patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība 

atbilstoši pielikumā pievienotai tehniskai specifikācijai, kas pievienota Līguma 

1.pielikumā. 

1.2. Ar šo līgumu Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja labā pakalpojumus, kas saistīti ar 

intelektuālā īpašuma aizsardzību. 

 

2. Līguma darbības termiņš. 

2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz visu līgumā noteikto 

saistību izpildei, bet ne ilgāk kā līdz katra projekta beigu termiņam, kas norādīts 

tehniskajā specifikācijā.  

2.2. Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu pirms termiņa, par to informējot vismaz vienu 

mēnesi iepriekš Izpildītāju.  

2.3. Patenta pieteikums tiks sagatavots __ mēnešu laikā no konkrētā patenta 

pieteikuma sagatavošanas uzdevuma saņemšanas līdz tā iesniegšanai 

attiecīgajā patentu iestādē, bet ne ilgāk kā līdz tehniskajā specifikācijā 

norādītam. 
 

3. Līguma cena un norēķinu kārtība. 

3.1. Līguma kopējā cena par veicamajiem darbiem ir LVL summa cipariem (summa 

vārdiem), tai skaitā PVN LVL summa cipariem (summa vārdiem). 

3.2. PVN summa tiek aprēķināta un norādīta atbilstoši likuma „Par pievienotās vērtības 

nodokli” nodokļa procenta likmēm un noteikumiem.  

3.3. Līguma summas apmērs tiek noteikts šādi: 

3.3.1. Maksa par Latvijas patentu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un 

lietvedību - Ls ______ bez PVN. 

3.3.2. Maksa par Eiropas patentu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un 

lietvedību - Ls ______ bez PVN. 

3.3.3.Maksa par Starptautisko (PCT)  patentu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu 

un lietvedību - Ls ______ bez PVN. 

3.4. Līguma 3.3.punktā noteiktā maksa tiks samaksāta šādā kārtībā: 

3.4.1. 90% apmērā tiks pārskaitīta uz Izpildītāja norādīto kontu piecpadsmit darba 

dienu laikā, pēc rēķina saņemšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un 

paziņojuma par patenta pieteikuma pieņemšanu izskatīšanai saņemšanas. 
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3.4.2.  10% apmērā tiks pārskaitīta uz Izpildītāja norādīto kontu piecpadsmit darba 

dienu laikā, pēc rēķina saņemšanas, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 

katra projekta darbības pēdējā dienā par katra projekta ietvaros sniegtiem 

pakalpojumiem. 

3.5. Pasūtītājam ir tiesības samazināt darba apjomu.  

3.6. Par saskaņotā pasūtījuma darbu izpildes termiņu neievērošanu, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kavēto darbu summas par katru nokavēto 

dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no līguma summas. 

3.7. Ja Pasūtītājs līgumā noteiktajā termiņā nesamaksā attiecīgā rēķina summu, 

Izpildītājam ir tiesības piedzīt maksājuma kavējuma naudu 0,1 % apmērā no 

kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no 

līguma summas. 

3.8. Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis līguma 3.6. punktā noteikto līgumsodu, apmaksājot 

Izpildītāja iesniegtos rēķinus, Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu. 

 

4. Izpildītāja tiesības un pienākumi. 

4.1. Izpildītājam, veicot ar šo līgumu uzņemtos pienākumus, ir jāpilda Pasūtītāja 

norādījumi; 

4.2. Izpildītājam ir tiesības pārstāvēt Pasūtītāju administratīvajās un tiesu institūcijās, tai 

skaitā LR Patentu valdē un citās institūcijās, veicot ar šo līgumu uzņemtos 

pienākumus; 

4.3. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no pasūtītāja visu informāciju, kas 

nepieciešama ar šo līgumu uzņemto pienākumu veikšanai; 

4.4. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Pasūtītāja vārdā informāciju LR un ES iestādēs, kas 

nepieciešama ar šo līgumu uzņemto pienākumu pildīšanai; 

4.5. Saistībā ar šo līgumu uzņemto pienākumu pildīšanu, Izpildītājs nedrīkst atrasties 

interešu konfliktā attiecībā pret Pasūtītāju. Domstarpību gadījumos novērtējumu par 

iespējamo interešu konfliktu sniedz Latvijas Patentpilnvaroto asociācijas vadītājs 

pēc puses lūguma. 

 

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi. 

5.1. Pasūtītājam jāmaksā līguma 3. punktā norunātā atlīdzība par Izpildītāja veiktajiem 

pakalpojumiem, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto bankas kontu; 

5.2. Pasūtītājam laicīgi jāsniedz Izpildītāja pieprasītā informācija, kas nepieciešama 

līgumā noteikto pakalpojumu veikšanai. 

 

6. Konfidencialitāte. 

6.1. Izpildītājam šī Līguma izpildē nav tiesību jebkādā veidā izpaust trešajām personām 

informāciju, kas tam ir kļuvusi zināma šī Līguma izpildes rezultātā. 

6.2. Izpildītājam jānodrošina, lai Līgumā iekļauto konfidencialitātes atrunu ievērotu 

Izpildītāja piesaistītās personas, kuras iesaistītas Līguma izpildē. 

6.3. Izpildītājs apliecina, ka Līguma izpildes procesā iegūtās ziņas un informāciju 

Izpildītājs nekādā veidā neizmantos ne savā, ne trešo personu labā. 

 

7. Līguma grozīšana. 

7.1. Puses var vienoties par šādu līguma grozījumu izdarīšanu: 

7.1.1. līgumcenas grozīšana jeb samazināšana, ja līguma izpildei valsts budžetā netiek 

piešķirts finansējums, tad līgumcena tiek samazināta līdz pasūtītājam pieejamam 

finansējuma apmēram, attiecīgi samazinot iepirkuma priekšmeta apjomu. Šajā gadījumā 

iepirkuma līgumu slēdz par uzvarētāja piedāvāto līgumcenu un līgumam puses sagatavo 

abpusēji parakstītu vienošanos (vai līguma papildinājumu), kurā fiksēta tā iepirkuma 

priekšmeta daļa, kura izpildītājam nav jāveic, pamatojums un tās vērtība naudas 

izteiksmē, kā arī precizētā līgumcena;   

 

7.1.2.pakalpojuma daļas neveikšana vai daļēja veikšana, ja pasūtītājs saviem spēkiem un 
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par saviem resursiem ir nolēmis nodrošināt daļu no pakalpojuma līguma darbības laikā 

vai arī nolēmis to uzdot neveikt (kopējais samazinājuma apmērs nepārsniegs 25%); šajā 

gadījumā iepirkuma līgumu slēdz par uzvarētāja piedāvāto līgumcenu un līgumam puses 

sagatavo abpusēji parakstītu vienošanos (vai līguma papildinājumu), kurā fiksēta tā 

pakalpojuma daļa, kura izpildītājam nav jāveic, pamatojums un tās vērtība naudas 

izteiksmē, kā arī precizētā līgumcena; 

 

7.1.3.līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa; šajā gadījumā puses 

rīkojas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 68.panta nosacījumiem; 

 

7.1.4.līguma izpildes termiņa pagarinājums, ja iestājas neparedzēti apstākļi un / vai 

nepārvarama vara, kurus puses nespēja paredzēt; šajā gadījumā tā puse, kurai šādi 

neparedzēti apstākļi vai nepārvarama vara radušies, paredzētajā laikā rakstiski informē 

otru pusi par šādu apstākļu vai varas iestāšanos un vienlaicīgi iesniedz apliecinājumu par 

minēto faktu. 

 

7.1.5. līguma izpildes termiņa pagarinājums, ja objektīvu un / vai pamatotu iemeslu dēļ 

pagarināts projekta īstenošanas izpildes termiņš; šajā gadījumā iepirkuma līgumam 

pievieno abpusēji parakstītu vienošanos (vai papildinājumu) par termiņa pagarinājumu 

saistībā ar projekta termiņa pagarinājumu.  

 

 

8. Citi noteikumi. 

8.1. Izpildītājs nedrīkst nodot šī līguma izpildi trešajai personai. 

8.2. Puses nav materiāli atbildīgas par šī līguma nosacījumu neizpildi, ja tam cēlonis ir 

vispārpieņemtie nepārvaramas varas apstākļi (Force Majeure). Pusēm, sastopoties ar 

Force Majeure, jāsniedz rakstisks paziņojums otrai Pusei septiņu dienu laikā no 

Force Majeure apstākļu rašanās. 

8.3. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu 

un stājas spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiskā veidā un tās parakstīs 

abas puses. 

8.4. Strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses risina savstarpēji vienojoties. Ja 

vienošanās netiek panākta – LR tiesību aktos paredzētajā kārtībā. 

8.5. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

8.6. Šim līguma tiek pievienoti: 

8.6.1. 1 pielikums – Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums uz __ lapām. 

8.7. Līguma 1. pielikums ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


