Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 4-64/2019-03/45
Projekta „STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils
Universitātē”, vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/005, ietvaros
6.daļa
Daugavpilī,

“Informācijas tehnoloģiju aprīkojums un komponentes lauka pētījumu datu
ievākšanai un uzkrāšanai”
2019.gada 21. martā

Daugavpils Universitāte, NM Reģ.Nr.90000065985 (turpmāk DU) tās […] personā, kura rīkojas,
pamatojoties uz Satversmi, tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses,
un
SIA “Sentios”, Reģ.Nr. 40103868193, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 3 - 4, Rīga, LV - 1010, tās […]
personā, kura rīkojas uz 28.12.2018. pilnvaras Nr A-LV009 pamata, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras
puses,
abi kopā turpmāk tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz Daugavpils Universitātes Iepirkumu komisijas
2019.gada 5.marta (protokols Nr.15) lēmumu par uzvarētāja izvēli iepirkuma procedūras atklāta konkursa
„Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Vides aizsardzība modernizēšanai ERAF projekta ietvaros”,
iepirkuma identifikācijas numurs DU 2018/23 ERAF, kas tika īstenots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā
noteikto kārtību, un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu,
izsakot savu brīvu gribu bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā –
LĪGUMS) par preču piegādi:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt Informācijas tehnoloģiju aprīkojumu un
komponentes lauka pētījumu datu ievākšanai un uzkrāšanai (turpmāk tekstā – Prece, LĪGUMĀ
termins var tikt lietots vienskaitlī vai daudzskaitlī), atbilstoši atklāta konkursa „Aprīkojuma un iekārtu
piegāde studiju virziena Vides aizsardzība modernizēšanai ERAF projekta ietvaros”, iepirkuma
identifikācijas numurs DU 2018/23 ERAF, Nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām, IZPILDĪTĀJA
piedāvājumam (kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa), kā arī veikt citus pienākumus saskaņā ar
Nolikumu, atbilstoši IZPILDĪTĀJA piedāvājumam un šim LĪGUMAM.
1.2. IZPILDĪTĀJS garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos
noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai
(Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks
piegādātas jaunas, nelietotas Preces oriģināliepakojumā.

2.1.

2.2.

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2019.gada 20.decembrim
(ieskaitot) (9 (deviņus) mēnešus no līguma noslēgšanas), t.i., līdz Preces piegādes veikšanai, ko apliecina
abu PUŠU parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
IZPILDĪTĀJS piegādā Preces Daugavpils Universitātei PASŪTĪTĀJA norādītajā adresē un vismaz 5
(piecas) kalendārās dienas pirms faktiskās Preču piegādes rakstveidā saskaņo ar PASŪTĪTĀJU konkrēto
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piegādes laiku.

3.1.
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3.6.

3.7.
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3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
LĪGUMA summa:
3.1.1.
Līgumcena bez PVN ir EUR 8 594,00 (astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri euro un
00 centi);
3.1.2.
PVN 21 % ir EUR 1 804,74 (viens tūkstotis astoņi simti četri eiro un 74 centi);
3.1.3.
LĪGUMA summa kopā ar PVN 21 % ir EUR 10 398,74 (desmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit
astoņi eiro un 74 centi).
Līgumcena ietver visas izmaksas: Preču cena, piegādes izdevumi līdz Daugavpils Universitātei (tajā
skaitā transporta, krāvēju, kā arī citas izmaksas, kas attiecas uz Preču fizisku nogādāšanu uzstādīšanas
vietā) un jebkurus citus tiešus vai netiešus izdevumus, kuri IZPILDĪTĀJAM radušies saistībā ar
LĪGUMA saistību izpildi.
PASŪTĪTĀJS veic samaksu par LĪGUMA izpildi kopumā laikā līdz 30 (trīsdesmit) dienām pēc nolīgtās
piegādes veikšanas, Preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un oriģināla rēķina
apstiprināšanas, ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu. Gadījumos, ja projektā, kura
ietvaros notiek līguma izpilde, minētajā termiņā nav pieejami finanšu resursi vai tie ir nepietiekami
konkrētajā laikā izpildīto darbu apmaksai, Pasūtītājs informē Izpildītāju par esošo situāciju un vienojas
par apmaksas termiņa pagarinājumu.
Avansa maksājums nav paredzēts un netiks veikts.
IZPILDĪTĀJS visos iesniedzamajos dokumentos, t.sk. pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinos
obligāti norāda Projekta nosaukumu, Vienošanās numuru un datumu, iepirkuma procedūras
nosaukumu, numuru, Līguma numuru, datumu un Līguma punktu, pretējā gadījumā PASŪTĪTĀJS ir
tiesīgs neapstiprināt rēķinu vai citus izpildes dokumentus. Pirms rēķina iesniegšanas IZPILDĪTĀJS
rēķinu elektroniski saskaņo ar PASŪTĪTĀJU.
Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar šī LĪGUMA 9.punkta nosacījumiem, ir aprēķinājis un pieprasījis
IZPILDĪTĀJAM kavējuma maksu, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no norēķina summas
aprēķināto kavējuma maksu, par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, vai arī izrakstīt rēķinu par aprēķināto
kavējuma maksu.
Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, līgumcena paliek
nemainīga, bet pievienotās vērtības nodokļa likme tiek piemērota un grozīta atbilstoši spēkā esošajai
likmei. Šajā gadījumā PUSES paraksta papildinājumu LĪGUMAM, kurā norāda pamatojumu un norāda
līgumcenu un pievienotās vērtības nodokļa likmi un summu līdz un pēc grozījumiem.
4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
PASŪTĪTĀJS apņemas veikt samaksu par kvalitatīvu Preci LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā.
PASŪTĪTĀJS apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no viņa, nodrošināt IZPILDĪTĀJAM pienācīgus apstākļus
Preces piegādei.
PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā pieņemt IZPILDĪTĀJA LĪGUMA
nosacījumiem atbilstoši piegādātās Preces.
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izvirzīt pretenziju IZPILDĪTĀJAM vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja
piegādes brīdī ir konstatējami acīmredzami būtiski oriģinālā iepakojuma bojājumi vai pazīmes, ka prece
ir bojāta.
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izvirzīt pretenziju IZPILDĪTĀJAM vai atteikties no Preces pieņemšanas, ja
Precei ir acīmredzami vizuāli bojājumi (skrāpējumi, ielocījumi, citi vizuāli konstatējami defekti) vai
funkcionalitātes trūkumi nodošanas brīdī.
PASŪTĪTĀJS apņemas izmantot Preces atbilstoši to ekspluatācijas noteikumu prasībām, ja
PASŪTĪTĀJS ir pienācīgi informēts par šīm prasībām.
PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi sniegt informāciju IZPILDĪTĀJAM Preču piegādes veikšanai:
saskaņot piegādes adresi, laiku, informēt par stāvu, telpas numuru.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt kontroli par LĪGUMA izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus.
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM, izbeigt šo LĪGUMU pēc savas
iniciatīvas vienpersoniski, ja IZPILDĪTĀJS neizpilda kādu no LĪGUMA saistībām un pat pēc
brīdinājuma saņemšanas to neizpilda un/vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā
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tiek ierosināta IZPILDĪTĀJA maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās
aizsardzības) procesa lieta vai IZPILDĪTĀJA saimnieciskā darbība apturēta ilgāk par 2 (divām)
nedēļām.
4.10. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs aizkavēt samaksu par piegādātajām un ar nodošanas - pieņemšanas aktu
pieņemtajām Precēm gadījumā, ja atbilstoši LR MK noteiktajai kārtībai, kas saistoša projekta ieviešanā,
netiek piešķirti finanšu līdzekļi vai tie tiek kavēti.
4.11. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nodot ar šo LĪGUMU saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām
institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai citiem noslēgtiem līgumiem, kā arī tiesības no šī
LĪGUMA izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām personām.
4.12. PASŪTĪTĀJS nozīmē savu pilnvaroto kontaktpersonu, kura atbildīga par līguma izpildes kontroli,
saskaņošanu, Preču piegādes kontroli saskaņā ar šī Līguma noteikumiem: […].
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5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
IZPILDĪTĀJS apņemas veikt savlaicīgu, kvalitatīvu un Nolikumam, piedāvājumam, LĪGUMAM
atbilstošu Preču piegādi LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā, iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU konkrētu
vietu un laiku.
IZPILDĪTĀJS garantē, ka Prece atbilst Nolikuma, piedāvājuma un LĪGUMA nosacījumiem.
IZPILDĪTĀJS apņemas pieņemt atpakaļ Preci gadījumā, ja tā neatbilst tehniskās specifikācijas un
LĪGUMA prasībām, sedzot PASŪTĪTĀJAM nodarītos vai radītos zaudējumus, ja tādi ir.
IZPILDĪTĀJS apņemas PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ievērot PASŪTĪTĀJA ugunsdrošības
noteikumus un darba režīmu, ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, kā arī uzņemas
pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
IZPILDĪTĀJS apņemas segt PASŪTĪTĀJAM no šī LĪGUMA izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un
citu IZPILDĪTĀJA maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi PASŪTĪTĀJAM
radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ.
IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties 1 (vienas) dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniegt
PASŪTĪTĀJAM ar LĪGUMA izpildi saistīto informāciju.
IZPILDĪTĀJS apņemas visā LĪGUMA darbības laikā nodrošināt Precēm nepieciešamo atļauju un
licenču spēkā esamību, ja tādas ir paredzētas.
IZPILDĪTĀJAM nav tiesību nodot LĪGUMA vai tā daļas izpildi trešajām personām, kas nav atrunāts
LĪGUMĀ un kas ir pretrunā ar Latvijas likumdošanā paredzēto tiesību un saistību pārņemšanu
komercsabiedrību reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas gadījumā.
IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt preces piegādē, uzstādīšanā, palaišanā un tehniskās apmācības
sniegšanā iesaistītā personāla kvalifikācijas atbilstību veicamajiem pienākumiem, ar normatīvajos aktos
noteikto vai attiecīgajai darba specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.
IZPILDĪTĀJAM jāpiegādā un jānodod Preces PASŪTĪTĀJA telpās.
IZPILDĪTĀJS apņemas veikt darbinieka tehnisku apmācību darbam ar piegādātajām precēm.
Apmācības ietver funkcionālas darbības, kas nodrošina to ekspluatāciju. Apmācību ilgums 2 (divas)
stundas.
IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt Preču garantijas saistību izpildi no Preču pieņemšanas nodošanas
akta parakstīšanas dienas līdz garantijas termiņa izbeigšanās dienai. Garantijas laiks 12 (divpadsmit)
mēneši.
IZPILDĪTĀJS apņemas pagarināt to Preču garantijas termiņu, kurām garantijas termiņa laikā ir radušies
bojājumi vai tehniskas kļūmes no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ (ne PASŪTĪTĀJA vainas dēļ).
Garantijas termiņš tiek pagarināts par to dienu skaitu, kurās bojājuma vai tehniskas kļūmes iestāšanās
un novēršanas rezultātā konkrēto Preci vai Preces nav bijis iespējams izmantot.
IZPILDĪTĀJS apņemas garantijas termiņa laikā nodrošināt jebkādu bojājumu vai tehnisko kļūmju, kas
notikuši no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru rezultātā kādu no Precēm nav bijis iespējams
izmantot, novēršanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
IZPILDĪTĀJS apņemas garantijas laikā nodrošināt bojājumu un tehnisko kļūmju novēršanu, ja tādi
radīsies.
IZPILDĪTĀJS apņemas Preces vai vairāku Preču neatgriezeniska bojājuma gadījumā garantijas termiņa
laikā, kas noticis no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ (gadījums, kura rezultātā Preci nav iespējams
atjaunot turpmākai izmantošanai, izņemot ārējo apstākļu ietekmē radušos neatgriezenisku bojājumu),
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visu neatgriezeniski bojāto Preču pilnīgu nomaiņu pret jaunām, līdzvērtīgām Precēm 45 (četrdesmit
piecu) dienu laikā.
IZPILDĪTĀJS, veicot piegādi, apņemas ievērot ražotāja un normatīvo aktu noteiktās Preču
transportēšanas un nodošanas prasības.
IZPILDĪTĀJS, veicot piegādi, apņemas nodrošināt Preču iepakojuma utilizāciju videi draudzīgā veidā
par saviem līdzekļiem.
IZPILDĪTĀJS apņemas neizpaust LĪGUMA izpildes gaitā iegūto informāciju trešajām personām, kā arī
ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz konfidenciālu informāciju, fizisko personu datu aizsardzību
un ierobežotas pieejamības informāciju, ko tā rīcībā ar nolūku vai netīši nodevis PASŪTĪTĀJS.
Ar šī LĪGUMA parakstīšanu IZPILDĪTĀJS apliecina, ka izprot LĪGUMA noteikumus un atzīst tos par
saistošiem un izpildāmiem. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņa rīcībā ir nepieciešamie speciālisti un
materiālie resursi, kas nepieciešami savlaicīgai un kvalitatīvai šajā LĪGUMĀ un tā pielikumos noteikto
pienākumu un saistību izpildei.
IZPILDĪTĀJS nodod Preces PASŪTĪTĀJAM ar pieņemšanas - nodošanas aktu, uz kura pamata
IZPILDĪTĀJS izraksta un iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu.
IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti PASŪTĪTĀJAM un trešajām
personām sakarā ar šī LĪGUMA noteikumu pārkāpumu, ja IZPILDĪTĀJS tajos vainojams.
IZPILDĪTĀJS nozīmē par LĪGUMĀ noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk –
IZPILDĪTĀJA kontaktpersona): […] personālsastāva izmaiņu gadījumā informējot otru PUSI.
6. PREČU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
Preces tiek uzskatītas par piegādātām datumā, kad PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS ir parakstījuši Preču
pieņemšanas-nodošanas aktu. LĪGUMA 1.punktā un IZPILDĪTĀJA piedāvājumā piedāvātās visas
Preces tiek uzskatītas par piegādātām datumā, kad PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS ir parakstījuši Preču
pieņemšanas-nodošanas aktu.
Vienlaicīgi ar Precēm IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visu Preces pavadošo dokumentāciju,
atbilstoši Nolikumam nepieciešamos lietošanas dokumentus Preču atbilstošai ekspluatācijai.
Preces piegāde tiek noformēta ar Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu, un šajā
aktā jānorāda Projekta nosaukumu, Vienošanās numuru un datumu, iepirkuma procedūras nosaukumu,
numuru, Līguma numuru, datumu un Līguma punktu. Ja pieņemšanas - nodošanas laikā tiek konstatētas
kādas nebūtiskas neatbilstības (vizuāls bojājums, iztrūkums, nepilnvērtīga funkcionēšana, nepilnvērtīga
apmācība), IZPILDĪTĀJAM tās jānovērš bez papildus samaksas un jāiekļaujas LĪGUMA 2.1.punktā
noteiktajā termiņā, visu fiksējot pieņemšanas – nodošanas aktā. Aktu pirms iesniegšanas IZPILDĪTĀJS
elektroniski saskaņo ar PASŪTĪTĀJU.
PASŪTĪTĀJS, pieņemot Preces, pārbauda to savlaicīgumu, kvalitāti un atbilstību LĪGUMA, Nolikuma
un piedāvājuma nosacījumiem. Ja Prece neatbilst šī LĪGUMA kādai prasībai vai nosacījumam vai
tehniskajai specifikācijai, Pasūtītājs var atteikties parakstīt Preču pieņemšanas - nodošanas aktu un ir
tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces, kā arī iniciēt LĪGUMA izbeigšanu. Atteikums parakstīt
pieņemšanas – nodošanas aktu neatbrīvo PUSES no noslēgtā LĪGUMA saistību izpildes.
Ja PASŪTĪTĀJS ir konstatējis Preču neatbilstības, tas ir tiesīgs pieaicināt ekspertu, lai novērtētu Preču
atbilstību LĪGUMAM, un ja eksperta slēdziens apstiprina par pamatotu PASŪTĪTĀJA viedokli,
IZPILDĪTĀJS ne tikai novērš konstatētos trūkumus līdz 2.1.punktā noteiktā termiņa beigām, bet arī
PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā un kārtībā sedz eksperta pieaicināšanas izmaksas, ko PASŪTĪTĀJS
regresa kārtībā piedzen no IZPILDĪTĀJA.
IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par piegādājamo Preču pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz
to nodošanai PASŪTĪTĀJAM, kā arī civiltiesiski atbildīgs par kaitējumu, kas nodarīts PASŪTĪTĀJA
telpām vai darbiniekiem Preču piegādes laikā.
7. GARANTIJAS
IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti PASŪTĪTĀJAM un trešajām
personām sakarā ar šī LĪGUMA noteikumu pārkāpumu, ja IZPILDĪTĀJS tajos vainojams.
8. NEPĀRVARAMĀ VARA
Neviena no PUSĒM nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai
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8.2.

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus PUSES nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi:
dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, dumpji, tautas nemieri, enerģētikas
kompleksa vai sakaru nozares darbinieku streiki, telefona sakaru trūkums, elektroenerģijas trūkums,
vienai no PUSĒM – telefona vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti PUŠU
saprātīgai kontrolei. LĪGUMA izpildi atliek līdz iepriekš minēto apstākļu darbības vai seku beigām uz
laiku līdz 3 (trim) mēnešiem.
PUSE, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības 8.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) darba
dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās brīža paziņo otrai PUSEI par šādu apstākļu vai to seku rašanos
vai izbeigšanos. Apliecinājumam PUSES pievieno objektīvi pārbaudāmu informāciju. Ja paziņojums
nav izdarīts paredzētajā laikā, vainīgā PUSE zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.
9. KAVĒJUMA MAKSA, SODA NAUDA UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS neiekļaujas LĪGUMĀ paredzētajā Preču piegādes izpildes termiņā,
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt un pieprasīt, bet IZPILDĪTĀJAM pienākums PASŪTĪTĀJA
noteiktajā termiņā apmaksāt kavējuma maksu, kas tiek noteikta 0,5% (nulle komats pieci procenti)
apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās
summas.
Kavējuma maksas rēķina saņemšana un apmaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no LĪGUMĀ atrunāto
saistību izpildes.
Šī LĪGUMA 9.1.punktā noteiktais kavējuma maksas aprēķins nav piemērojams gadījumā, ja ir
iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi, kas ir atrunāti šī LĪGUMA 8.punktā.
IZPILDĪTĀJAM ir pienākums PASŪTĪTĀJAM atlīdzināt zaudējumus, kurus tas ar savu darbību vai
bezdarbību ir nodarījis šī LĪGUMA ietvaros.

10. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI
10.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī LĪGUMA izpildes laikā, PUSES risinās savstarpēju
pārrunu ceļā.
10.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti tiesā Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZMAIŅAS
11.1. LĪGUMS stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas PUSES un ir spēkā līdz 2.1.punktā norādītajam
laikam, bet finanšu norēķinu daļā – līdz pilnīgai saistību izpildei, vai brīdim, kad Līgums tiek izbeigts šajā
Līgumā noteiktajā kārtībā.
11.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt
tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
dalībvalsts noteiktās sankcijas.
11.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot IZPILDĪTAJAM rakstisku paziņojumu,
ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:
11.3.1. ja IZPILDĪTĀJS ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem piegādes
termiņiem, un ja IZPILDĪTĀJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas.
11.3.2. ja IZPILDĪTĀJS nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja IZPILDĪTĀJS minēto
saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska
paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas.
11.4. Līgumu pirms termiņa var izbeigt PUSĒM savstarpēji rakstveidā par to vienojoties, šajā Līgumā
minētajos gadījumos un Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.
11.5. LĪGUMA grozījumi ir pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajos gadījumos.
11.6. Gadījumā, ja LĪGUMA saskaņošanas vai tā izpildes laikā ražotājs (vai tā autorizēts pārstāvis) pārtrauc
IZPILDĪTĀJA piedāvājumā piedāvātās Preces ražošanu vai piegādi, par ko 14 (četrpadsmit) dienu laikā
no ražošanas vai piegādes pārtraukšanas dienas IZPILDĪTĀJS spēj iesniegt ražotāja (vai tā autorizēta
pārstāvja) rakstisku apliecinājumu, PASŪTĪTĀJS var piekrist, ka šīs Preces vietā IZPILDĪTĀJS
piegādā Nolikuma prasībām līdzvērtīgu (ekvivalentu) Preci vai labāku Preci. Ja PASŪTĪTĀJS piekrīt
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šādai pamatotai Preces aizvietošanai, tad IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka jaunā Prece atbilst Nolikuma
prasībām, tās tehniskā specifikācija, savietojamība, tehniskie un funkcionālie parametri ir atbilstoši,
pirms tam 3 (trīs) dienu laikā rakstiski apliecinot šo datu salīdzināšanu un pamatojumu. IZPILDĪTĀJS
piekrīt, ka šādā gadījumā piedāvājuma cena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi iepirkuma
procedūras nosacījumi. Ja PASŪTĪTĀJS ir piekritis, tad Preces nomaiņu PUSES apliecina ar abpusēji
parakstītu LĪGUMA pielikumu.
11.7. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt un PUSES neveic tādus LĪGUMA grozījumus vai izmaiņas, kas neatbilst
Publisko iepirkumu likumam, Nolikumam, Projektam vai Vienošanās nosacījumiem, izņemot šajā
LĪGUMĀ atrunātos gadījumus.
12. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJA NOMAIŅA
12.1. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla nomaiņa Līguma izpildes laikā tiek organizēta
atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai.
12.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī
papildus personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
12.3. Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt personālu, kuru tas ir iesaistījis līguma izpildē un par kuru ir sniedzis
informāciju Pasūtītājam Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām
prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā izraudzītais
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasībām, drīkst
nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 12.4.punktu.
12.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 12.3.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds
no šādiem nosacījumiem:
12.4.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma
nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;
12.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas
kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām, un
piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija uz kādu Izpildītājs ir atsaucies,
apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām;
12.4.3. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no
kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā
minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro
Publisko iepirkumu likuma 42. pantu un 43. pantu;
12.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Pretendenta piedāvājumā, kuri, ja
sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
12.5. Lai pārbaudītu, vai uz Izpildītāja piedāvāto personālu vai apakšuzņēmēju neattiecas kāds no Līguma
12.4.punktā minētajiem nosacījumiem, Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma
saņemšanas jāiesniedz Pasūtītāja pieprasītie dokumenti.
12.6. Pasūtītājs pieņem un rakstveidā paziņo Izpildītājam lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai
apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet
ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un
dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
13. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI
13.1. Parakstot šo LĪGUMU, Puses apliecina, ka pildīs šī LĪGUMA noteikumus no LĪGUMA parakstīšanas
brīža, un, ka šis LĪGUMS sastādīts un parakstīts bez spaidiem, maldības vai viltus. No šī LĪGUMA
izrietošas tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas gribas.
13.2. PUSES ar savu parakstu apliecina, ka PUSEI un PUSES pārstāvim ir visas pilnvaras un tiesības parakstīt
šo LĪGUMU, ka PUSES pārstāvis ir izlasījis un pilnībā sapratis šī LĪGUMA noteikumus un
nosacījumus, kā arī PUSES pārstāvis saņēmis šī LĪGUMA eksemplāru, un PUSE apņemas pienācīgi
pildīt šajā LĪGUMĀ noteiktās saistības.
13.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM šī LĪGUMA izpildes ietvaros kāda no kontroles institūcijām ir noteikusi
finanšu korekcijas, jo konstatētas neatbilstības un tās tieši izriet no IZPILDĪTĀJA darbības/bezdarbības,
tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vērsties ar prasību IZPILDĪTĀJAM atmaksāt to korekcijas apmēru, kas tieši
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un pamatoti izriet no IZPILDĪTĀJA darbības/bezdarbības
13.4. Paziņojumi, kas nosūtāmi saistībā ar šo LĪGUMU, var tikt nosūtīti pa pastu, faksu vai e-pastu uz Puses
adresi, kas norādīta LĪGUMĀ, vai citu adresi, ko attiecīgā Puse paziņojusi otrai Pusei šajā LĪGUMĀ
noteiktajā kārtībā.
13.5. Pa e-pastu nosūtīti paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem to nosūtīšanas dienā (darba laikā), kur
nosūtīšanu apliecina e-pasta izdruka ar norādītu nosūtīšanas laiku. Pa pastu nosūtīti paziņojumi tiks
uzskatīti par saņemtiem 3. (trešajā) dienā pēc to nosūtīšanas, kur nosūtīšanu apliecina pasta kvīts par
ierakstītās vēstules pieņemšanu.
13.6. Jebkurš LĪGUMA pielikums, kuru ir parakstījušas abas puses, ir uzskatāms par LĪGUMA neatņemamu
sastāvdaļu. LĪGUMAM tiek pievienots piedāvājums tādā formā, kādā tas tika iesniegts.
13.7. LĪGUMA pielikumi, grozījumi, papildinājumi stājas spēkā ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas PUSES,
ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likumu, LĪGUMU, Projektu vai Vienošanos.
13.8. Jebkuras izmaiņas PUŠU kontaktinformācijā un/vai rekvizītos tiek uzskatītas par savstarpēji
saskaņotām, ja tās ir nosūtītas pa pastu, faksu vai e-pastu uz Puses adresi, kas norādīta LĪGUMĀ, vai
citu adresi, ko attiecīgā Puse paziņojusi otrai Pusei šajā LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā
LĪGUMA pielikums netiek gatavots.
13.9. LĪGUMS sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 7 (septiņām) lapām. Viens LĪGUMA
eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs pie IZPILDĪTĀJA, abiem LĪGUMA eksemplāriem ir
vienāds juridiskais spēks.
13.10. LĪGUMA pielikumi:
1.pielikums:
IZPILDĪTĀJA iesniegtais tehniskais un finanšu piedāvājums (izdruka no EIS).
14. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Daugavpils Universitāte
Reģ.Nr. 90000065985
Vienības iela 13, Daugavpils, LV - 5401
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV53TREL913018706800B

SIA „Sentios”
Reģ.Nr. 40103868193
Pulkveža Brieža iela 3 - 4, Rīga, LV - 1010
Paysera LT
Kods: EVIULT21XXX
Konts: LT733500010004709912

[…]

[…]

Z.V.

Z.V.
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