
 

IZPILDĪTĀJA līguma Nr. _________                        

PASŪTĪTĀJA līguma Nr.3-28i/17-2019 

 

LĪGUMS 

Par gaisa kondicionieru piegādi un uzstādīšanu 

 

Rīgā, 2019. gada 10. jūnijā 

 

 SIA „Certus”, reģistrācijas numurs 50003340391, tā valdes locekļa Jurija Dobrijana 

personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no vienas puses, un 

 

 Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, reģistrācijas Nr. 

90002111761, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV–1459, tā direktores Ināras Opmanes 

personā, kura darbojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no otras puses,  

IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS kopā turpmāk saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, 

pamatojoties uz  

 

- PASŪTĪTĀJA rīkotās iepirkuma procedūras “Gaisa kondicionieru piegāde un 

uzstādīšana” (identifikācijas Nr.: LUMII 2019/03-M) rezultātiem,  

 noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk – Līgums, kas ir saistošs Pušu tiesību un saistību 

pārņēmējiem: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt 3 (trīs) gaisa kondicionieru (turpmāk – 

Iekārtas)) piegādi un uzstādīšanu, no tiem 1 (viena) gaisa kondicioniera papildus demontāžu un 

utilizāciju (viss kopā – Darbi), saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un saskaņā ar Tehnisko 

specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums).  

 

2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ 

IZPILDĪTĀJS Līgumā noteikto Iekārtu piegādi un Darbus veic Līgumam un normatīvajiem 

aktiem atbilstošā kvalitātē un nodod PASŪTĪTĀJAM 29 (divdesmit deviņu) kalendāro dienu laikā 

no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 
 

3. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

3.1.Līgumā noteikto Iekārtu piegādes un Darbu izpilde tiek fiksēta ar abpusēju Darbu nodošanas 

- pieņemšanas akta parakstīšanu (Līguma 3. pielikums). 

3.2.IZPILDĪTĀJS Darbu nodošanas - pieņemšanas aktam pievieno visus nepieciešamos 

dokumentus, izpilddokumentāciju un materiālus, kas apliecina attiecīgo Iekārtu piegādi un 

Darbu izpildi un dod iespēju PASŪTĪTĀJAM pilnībā pārliecināties par attiecīgo Darbu 

pienācīgu izpildi. 

3.3.PASŪTĪTĀJS paraksta Iekārtu piegādes un Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu ne vēlāk kā 

10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz neatbilstību 

Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām. Ja PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

Iekārtu piegādes un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas neparaksta Darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktu un rakstiskā veidā nenorāda uz neatbilstību Līguma un/vai 

normatīvo aktu prasībām, Darbu nodošanas – pieņemšanas akts stājas spēkā vienpusēji 

parakstīts no IZPILDĪTĀJA puses, Iekārtas uzskatāmas par piegādātām un uzstādītām 

saskaņā ar Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums veikt samaksu. 



3.4.Neatbilstību gadījumā IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītos trūkumus novērš, neprasot no 

PASŪTĪTĀJA papildus finanšu līdzekļu ieguldījumu. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtota 

attiecīgā Darbu nodošana PASŪTĪTĀJAM atbilstoši Līguma noteikumiem. 

3.5.PASŪTĪTĀJA apstiprināts Iekārtu piegādes un Darbu nodošanas - pieņemšanas akts 

neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par Darbu un izmantoto materiālu kvalitāti, uz 

pieņemtajiem Darbiem nevar atsaukties, ja vēlāk tiek atklātas neatbilstības vai kvalitātes 

trūkumi. 

3.6.IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt, ka Dokumentācija atbilst PASŪTĪTĀJA iecerei, 

līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā atbilst 

kompetento valsts un pašvaldības iestāžu prasībām, norādēm u.tml. 

3.7.Ja Dokumentācijā būvvalde vai trešās personas konstatē neatbilstības normatīvo aktu 

prasībām, tad PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU par konstatētajiem trūkumiem 3 (trīs) 

darba dienu laikā no iebildumu saņemšanas dienas, kurus IZPILDĪTĀJS novērš, neprasot no 

PASŪTĪTĀJA papildus finanšu līdzekļu ieguldījumu, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu 

laikā. 

3.8.PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM apstiprinātu Dokumentāciju 1 (vienā) eksemplārā pēc 

saskaņojumu saņemšanas, ja nepieciešams, no būvvaldes un trešajām personām. 

3.9.Pēc Iekārtu piegādes un Darbu veikšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz Darbu nodošanas - 

pieņemšanas aktu, kuru PASŪTĪTĀJS izskata un apstiprina 10 (desmit) darba dienu laikā no 

minētā akta saņemšanas dienas. Ja veiktajos Darbos tiek konstatētas neatbilstības Līgumam, 

trūkumi un/ vai defekti, tad PASŪTĪTĀJS ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu 

nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM, iesniedz IZPILDĪTĀJAM aktu 

par konstatējamiem defektiem/trūkumiem, kurus IZPILDĪTĀJS novērš, neprasot no 

PASŪTĪTĀJA papildus finanšu līdzekļu ieguldījumu, abpusēji saskaņotos izpildes termiņos. 

3.10. Līdz Iekārtu piegādes un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanai 

IZPILDĪTĀJAM pilnībā jāpabeidz Iekārtu darba pārbaudes un regulēšana, jāveic Iekārtu 

apkalpojošā PASŪTĪTĀJA personāla apmācība un vienlaikus ar Darbu nodošanas - 

pieņemšanas aktu jāiesniedz Iekārtu apkalpošanas rokasgrāmata. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
4.1. Kopējā līgumcena EUR 8890,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 00 centi) 

(bez PVN), ko sastāda: 

4.1.1. Split tipa kondicionieris 101. telpai (piegāde un uzstādīšana) EUR 2930,00 (divi 

tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro un 00 centi) (bez PVN); 

4.1.2. Split tipa kondicionieris 104. telpai (piegāde, uzstādīšana un esošā kondicioniera 

un to trašu demontāža un utilizācija) EUR 3030,00 (trīs tūkstoši trīsdesmit euro un 00 centi) 

(bez PVN); 

4.1.3. Split tipa kondicionieris elektrosadales telpai (piegāde un uzstādīšana) EUR 

2930,00 (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro un 00 centi) (bez PVN). 

4.2. Norēķinu par Preci PASŪTĪTĀJS veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc preces nodošanas un 

pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

4.3. PASŪTĪTĀJS veic samaksu ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA bankas kontu. 

4.4. IZPILDĪTĀJS preču pavadzīmē – rēķinā ietver atsauci uz šo līgumu, norādot līguma 

sagatavošanas datumu un numuru, kā arī norāda iepirkuma procedūras identifikācijas 

numuru LU MII Nr.2019/03-M. 

4.5. Visas īpašumtiesības uz Iekārtām pāriet PASŪTĪTĀJAM tikai ar to pilnīgas apmaksas brīdi. 

 

5. PUŠU SADARBĪBA UN PILNVAROTĀS PERSONAS 

5.1. Līguma izpildei katra no Pusēm nozīmē vienu vai vairākus pārstāvjus, kuru pienākums ir vadīt 

un sekot Līguma izpildei un informēt par Līguma izpildi gan savu, gan arī otru Pusi. 

5.2. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: Kristīne Andersone, mobilā telefona numurs 26430685, e-pasta 

adrese – kristine.andersone@lumii.lv.  



5.3. IZPILDĪTĀJA pārstāvis: Ingrīda Mašale, mobilā telefona numurs 29220439, e-pasta adrese 

ingrida@certus.lv ,. 

5.4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības nomainīt pārstāvjus, to iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. 

5.5. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas 

dabas informāciju) (turpmāk – Korespondence) saskaņā ar Līgumu tiek iesniegta rakstveidā 

un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai nosūtīta 

otrai Pusei uz norādīto e-pastu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad 

saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums par šāda sūtījuma izsniegšanu. 

Korespondence Pusēm tiks nosūtīti uz Līgumā norādītajām adresēm. 

5.6. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez PASŪTĪTĀJA iepriekšējas piekrišanas izplatīt jebkādus 

publiskus paziņojumus vai viedokli, sniegt intervijas vai komentārus saistībā ar šo Līgumu un 

no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem, Pušu attiecībām, Darbiem un to izpildi. 

5.7. Puses apņemas sniegt atbildi uz Līguma 5.5.punktā minēto otras Puses Korespondenci 5 

(piecu) darba dienu laikā, ja nav noteikts cits atbildes sniegšanas termiņš. Ja atbilde otrai 

Pusei netiek sniegta šajā termiņā vai arī Puses savstarpēji nesaskaņo atbildes sniegšanas 

termiņa pagarinājumu, Puse, kura iesniegusi Korespondenci, ir tiesīga pieņemt vienpusēju 

lēmumu un paziņot to otrai Pusei. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Nepārvaramas varas gadījumā (ugunsgrēks, plūdi, karadarbība u.tml.) Līguma saistību 

izpilde tiek apturēta uz laiku, kamēr pastāv minētie apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 

trim mēnešiem, Puses ir tiesīgas vienpusēji uzteikt Līgumu un šādā gadījumā nevienai no 

Pusēm nerodas tiesības prasīt zaudējumu atlīdzināšanu. Nepārvaramas varas apstākļu 

esamība jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas. 

6.2.  Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās informācijas konfidencialitāti, neizpaust 

šādu informāciju trešajām personām, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

Konfidencialitātes nosacījums attiecas kā uz rakstisku informāciju, tā arī uz mutisku 

informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju neatkarīgi no 

informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šajā punktā minētajai konfidencialitātes 

saistībai ir beztermiņa raksturs. 

6.3. IZPILDĪTĀJA atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju 

izstrādāšanu un ieviešanu bez papildu izmaksām PASŪTĪTĀJAM. 

6.4. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apslēptajiem trūkumiem, tajā skaitā, projekta dokumentācijā, 

veiktajiem aprēķiniem un to izraisītajām sekām. Tiešos zaudējumus, kas radušies 

PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām šādu trūkumu dēļ, sedz IZPILDĪTĀJS, izņemot 

gadījumus, kad IZPILDĪTĀJS spēj pierādīt, ka tā nav bijusi viņa vaina. 

6.5. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs tikai par tiešajiem zaudējumiem un kaitējumu, kas 

PASŪTĪTĀJAM radies IZPILDĪTĀJA nolīgto apakšuzņēmēju vai citādi piesaistīto personu 

darbības vai bezdarbības rezultātā. Puses nav atbildīgas par netiešajiem zaudējumiem, 

negūto peļņu un negūtajiem ieņēmumiem, kā arī par reputācijas kaitējumiem. 

6.6. Par Līgumā noteikto maksājumu termiņu neievērošanu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no 

kopējās Līguma summas, ja IZPILDĪTĀJS to pieprasa. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no 

pamatsaistības izpildes. Maksājumu kavējuma gadījumā IZPILDĪTĀJAM tiek piešķirts 

Darbu termiņa pagarinājums par tik dienām, par cik kavēts attiecīgais maksājums. 

6.7. Ja IZPILDĪTĀJS kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu saskaņā ar Darbu grafikā 

noteikto un Puses nav vienojušās par citu pagarinātu izpildes termiņu, tad IZPILDĪTĀJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no 

Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no 

Līgumcenas, ja PASŪTĪTĀJS to pieprasa. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pamatsaistības 

izpildes. 



6.8. Jebkura šajā Līgumā paredzētā līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību 

izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

7. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

7.1. PASŪTĪTĀJS apņemas: 

7.1.1. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību izvērtēt IZPILDĪTĀJA veikto Iekārtu piegādes 

un Darbu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus motivētus 

komentārus vai pretenzijas Līgumā noteiktajā veidā un termiņos; 

7.1.2. atbalstīt IZPILDĪTĀJU visu nepieciešamo saskaņojumu un atļauju saņemšanai, 

Līgumā noteikto Darbu veikšanai; 

7.1.3. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņemt IZPILDĪTĀJA savlaicīgi iesniegtos 

dokumentus par Līgumā iekļautajiem darbiem un veikt samaksu par tiem; 

7.1.4. Līgumā noteiktajā laika periodā izskatīt un apstiprināt IZPILDĪTĀJA iesniegtos 

aktus, projektus un dokumentāciju;  

7.1.5. nodrošināt IZPILDĪTĀJAM pieeju Darbu izpildes vietai, savlaicīgi brīdinot par 

iespējamajiem ierobežojumiem Darbu izpildes vietai Darbu veikšanai. 

7.2. PASŪTĪTĀJA tiesības: 

7.2.1. saņemt savlaicīgi izpildītus un kvalitatīvus Iekārtu piegādes un Darbus saskaņā ar 

Līguma noteikumiem; 

7.2.2. pēc saviem uzskatiem veikt kontroli par Līguma izpildi un darbu kvalitāti, pieaicinot 

speciālistus un ekspertus. 

7.3. IZPILDĪTĀJS apņemas:  

7.3.1. līguma darbības laikā, kā arī pēc tā beigām neizpaust nekādu ar Līguma izpildi vai 

PASŪTĪTĀJU vai tā darbību saistītu konfidenciālu informāciju. 

7.3.2. stingrā saskaņā ar Līgumu izpildīt šajā Līgumā norādītās Iekārtu piegādes un Darbus 

kvalitatīvi; 

7.3.3. veikt Darbus saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvnormatīviem un 

citiem normatīvajiem aktiem, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām, kā arī 

šī Līguma noteikumiem;  

7.3.4. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

pieprasījuma saņemšanas informēt PASŪTĪTĀJU par Darbu izpildes gaitu un 

atbildēt uz PASŪTĪTĀJU interesējošiem jautājumiem saistībā ar Darbu izpildi; 

7.3.5. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Darbu izpildes vietā, kuru 

uzrādīšanu var prasīt valsts pārvaldes iestādes; 

7.3.6. darbu veikšanas laikā, bet ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, neprasot no 

PASŪTĪTĀJA papildus finanšu līdzekļu ieguldījumu, izvest no Darbu izpildes vietas 

gružus un neizmantotos materiālus, konstrukcijas, kā arī IZPILDĪTĀJAm piederošo 

inventāru, darbarīkus; 

7.3.7. izmantot Darbu izpildei jaunus materiālus un iekārtas ar kvalitātes sertifikācijas 

dokumentiem. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par piegādāto un Darbu izpildē izmantoto 

materiālu un iekārtu kvalitāti; 

7.3.8. nodrošināt darba drošību, ugunsdrošību un vides aizsardzību, kā arī pienācīgus darba 

higiēnas apstākļus Darbu izpildes vietā, kā arī ievērot piekļuves kārtību Darbu 

izpildes vietai, kā to prasa Latvijas Republikas normatīvie akti un PASŪTĪTĀJA 

iekšējās kārtības noteikumi, kā arī apkārtējās vides aizsardzību un cilvēku, kas strādā 

vai pārvietojas Darbu izpildes vietas tuvumā, aizsardzību pret riskiem, ko rada Darbu 

izpilde; 

7.3.9.  IZPILDĪTĀJS izbūves darbu laikā nodrošina, ka tā darbības rezultātā netiek traucēta 

Telpā Nr .101, Telpā Nr. 104 un elektrosadales telpā esošo IT iekārtu, 

kondicionēšanas sistēmu un citu šajās telpās esošo iekārtu darbība.  

7.3.10. izmantot Darbu izpildes vietu tikai tās paredzētajam nolūkam; 

7.3.11. nodrošināt jebkādu materiālu/iekārtu vai jebkāda cita īpašuma, aizsardzību pret 

bojājumiem un zādzībām vai jebkādiem citiem zaudējumiem vai kaitējumu. 



IZPILDĪTĀJS atbild PASŪTĪTĀJAM par tiešajiem zaudējumiem vai kaitējumu, 

kas nodarīts no PASŪTĪTĀJA pieņemtajam vai projekta procesā izmantotajam 

PASŪTĪTĀJA īpašumam, un atlīdzina tā izmaksas vai vērtības zudumu 

zaudējuma/kaitējuma gadījumā. IZPILDĪTĀJAM nekavējoties jāpaziņo 

PASŪTĪTĀJAM par jebkādu PASŪTĪTĀJA īpašumam nodarītu 

zaudējumu/kaitējumu; 

7.3.12. pēc Iekārtu piegādes un Darbu pabeigšanas nodot attiecīgos Darbus 

PASŪTĪTĀJAM, Līgumā paredzētajā kārtībā sastādot Darbu nodošanas un 

pieņemšanas aktu, un iesniegt PASŪTĪTĀJAM izpilddokumentāciju, tajā skaitā 

iekārtu lietošanas un apkalpošanas rokasgrāmatas. 

7.4. IZPILDĪTĀJA ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un 

izmantot Līguma izpildei citu informāciju papildus tai, ko Līguma izpildes gaitā sniedz 

Pasūtītājs, ievērojot Līgumā noteiktos konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumus un 

jebkuru trešo personu tiesības. 

7.5. Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma 

izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Līguma izpildi. 

7.6. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai 

slēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas 

jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi. 

7.7. Ar Līgumu IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas ir vai būs 

iesaistīti Līguma izpildē, ir vai tiks iepazīstināti ar nosacījumiem par konfidencialitāti 

pirms darba uzsākšanas. 

7.8. Katra Puse ir atbildīga par Līguma neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts 

pienācīgi tās vainas dēļ.  

8. GARANTIJAS NODROŠINĀŠANA  

8.1. IZPILDĪTĀJS saskaņā ar šo Līgumu garantē, ka visi IZPILDĪTĀJA sagādātie Darbu 

izpildē izmantotie materiāli, atbilst Līguma noteikumiem un Darbu izpildes brīdī spēkā 

esošajām būvnormatīvu prasībām, ja tādas ir piemērojamas, un tie ir piemēroti 

ekspluatācijai atbilstoši to paredzētajam nolūkam.  

8.2. IZPILDĪTĀJS atbild par Darbu izpildi, tai skaitā, neatbilstību Līguma prasībām, un 

defektiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA Līgumā noteikto saistību neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes rezultātā un, kas konstatēti un par kuriem Pasūtītājs ir rakstveidā 

paziņojis IZPILDĪTĀJAM attiecīgajā zemāk minētajā garantijas periodu laikā. 

8.3. Garantijas periods sākas ar Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 

dienu. 

8.4. IZPILDĪTĀJS neatbild par tādiem defektiem, kas radušies citu, t.i., no IZPILDĪTĀJA 

Līgumā noteikto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes neatkarīgu iemeslu dēļ, tai 

skaitā par defektiem, kas radušies šādu iemesla dēļ: 

8.4.1. Iekārtu izmantošana pretēji tās paredzētajam mērķim un/vai pretēji ražotāja 

instrukcijai; 

8.4.2.  PASŪTĪTĀJA vai trešo personu ļauns nolūks, vai jebkuras personas prettiesiska 

darbība vai bezdarbība. 

8.5. Par Garantijas perioda ietvaros konstatētajiem defektiem PASŪTĪTĀJS rakstveidā paziņo 

IZPILDĪTĀJAM.  

8.6. IZPILDĪTĀJAM ir jāatzvana PASŪTĪTĀJAM pēc bojājuma pieteikuma saņemšanas ne 

ilgāk kā 2 (divu) stundu laikā un jāinformē par turpmāko bojājumu novēršanas gaitu un 

IZPILDĪTĀJA rīcību. 

8.7. IZPILDĪTĀJAM ir jāierodas Darbu izpildes vietā un jāuzsāk bojājumu vai defektu 

novēršana avārijas gadījumā, ne vēlāk kā 4 stundu laikā (darba dienās laika posmā no 8.00 

līdz 18.00), bet citos gadījumos- ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc bojājumu pieteikuma 

apstrādes. Ja avārija notikusi ārpus darba laika (brīvdienās vai darba dienās ārpus laika 

posma no 8.00-18.00), tad avārijas novēršana tiek uzsākta nākošajā darba dienā. 



8.8. Gadījumos, kad defekta novēršanai nepieciešams pasūtīt rezerves detaļas, IZPILDĪTĀJS 

informē PASŪTĪTĀJU par izpildes termiņu, kas nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit) dienas, 

bet, ja tas nav iespējams, attiecīgā prece jāaizstāj ar funkcionāli ekvivalentu. 

8.9. Ja IZPILDĪTĀJS nav uzsācis pieteikto defektu novēršanu šī Līguma norādītajā termiņā vai 

nav pienācīgi novērsis pieteiktos defektus vai bojājumus PASŪTĪTĀJA 8.7 punktā 

paredzētajos termiņos, PASŪTĪTĀJAM, par to rakstveidā paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ir 

tiesības, bet ne pienākums, konstatēto defektu un bojājumu novēršanu veikt saviem 

spēkiem vai pieaicinot jebkuru PASŪTĪTĀJA izvēlētu trešo personu.  

8.10. Tiešos zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas PASŪTĪTĀJAM tieši vai netieši radušies, 

veicot defektu un bojājumu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot PASŪTĪTĀJA 

izvēlētas personas, sedz IZPILDĪTĀJS, un Pasūtītājs tādā gadījumā ir tiesīgs izrakstīt 

rēķinu, kuru IZPILDĪTĀJS apmaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina 

saņemšanas brīža. 

8.11. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka piedāvātā garantija tiks nodrošināta neatkarīgi no tā, kas veiks 

iekārtu tehnisko apkopi visā piedāvātās garantijas periodā. 
 

9. LĪGUMA GROZĪŠANA/ SPĒKĀ ESAMĪBA 

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Līgums tiek 

pārtraukts saskaņā ar pušu gribu, kad Līgums tiek vienpusēji izbeigts vai ar saistību pilnīgu izpildi. 

9.2.Puses rakstveidā ir tiesīgas veikt nebūtiskus līguma grozījumus, kā arī veikt līguma grozījumus 

šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.  

9.3.Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādus būtiskus iepirkuma līguma grozījumus:  

9.3.1. Grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs nevarēja iepriekš paredzēt; 

9.3.2. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kārtībai, piemērojot 61. panta trešo daļu. 

10. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

10.1. Puses var izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

10.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) darba 

dienas iepriekš rakstveidā par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja iestājas kāds no šādiem 

apstākļiem: 

10.2.1. IZPILDĪTĀJS savas vainas dēļ aizkavē Darbu izpildi un/vai Darbu nodošanu 

vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām; 

10.2.2. IZPILDĪTĀJS ir pasludināts par maksātnespējīgu vai pasludināta bankrota 

procedūras uzsākšana. 

10.2.3. pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas sankciju likuma 11.1 panta 

trešās daļas regulējumu. 

10.3. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu un pārtraukt Darbu veikšanu, ne mazāk 

kā 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš rakstveidā par to paziņojot PASŪTĪTĀJAM, ja 

Pasūtītājs ir pārkāpis kādu no Līguma būtiskām PASŪTĪTĀJA saistībām (Līguma 7.1.3., 

7.1.5.) un nav novērsis attiecīgo pārkāpumu 10 (desmit) dienu laikā pēc tam, kad 

IZPILDĪTĀJS ir paziņojis PASŪTĪTĀJAM par konstatēto saistību neizpildes gadījumu; 

10.4.   Ja šis Līgums jebkāda iemesla dēļ, no PASŪTĪTĀJA puses tiek izbeigts pirms Darbu 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties 

pārtraukt Darbus un 20 (divdesmit) dienu laikā no Līguma izbeigšanās nodot 

PASŪTĪTĀJAM visus līdz Līguma izbeigšanai izpildītos Darbus, ievērojot šī Līguma 

noteikto Darbu nodošanas - pieņemšanas procedūru un Puses veic savstarpējos norēķinus 

par izpildītajiem Darbiem. Puses ar šo apstiprina, ka gadījumā, ja šis Līgums tiek izbeigts 

pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, 

attiecībā uz pabeigto un perioda saistības. 

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

11.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas 

risināt pārrunu ceļā. 



11.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no Līguma un ko neizdodas 

atrisināt pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras 

Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties 

Latvijas Republikas tiesā.  

11.3. Pusēm savstarpēji vienojoties ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu strīda jautājumu 

risināšanai, eksperta slēdziens ir vadošais. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu apmaksā 

vainīgā puse. 

12. CITI NOTEIKUMI 

12.1. Nekādas mutiskas diskusijas vai argumenti, kas izteikti Līguma slēgšanas laikā, netiks 

uzskatīti par Līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līguma 

noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un abpusēji parakstīti. 

12.2. Līguma grozījumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm par tiem vienojoties, tādā veidā un apjomā, 

lai tie būtu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 

12.3. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar šādiem pielikumiem: 

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija;  

Pielikums Nr.2 Cenu piedāvājums; 

Pielikums Nr. 3 Nodošanas – pieņemšanas akts. 

 

 

Pasūtītājs   

Latvijas Universitātes Matemātikas un  

informātikas institūts 
Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459 

Tālr.67224760, Fakss: 67820153 

Reģ. Nr.LV90002111761 

Norēķinu rēķins: A/S Swedbank  

Kods: HABALV22 

Konta Nr.LV56HABA0001407058518 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Direktore Ināra Opmane 

 

  

 

Izpildītājs 

Certus, SIA 

Juridiskā adrese: 

Noliktavu iela 5, Dreiliņi, Stopiņu nov., 

LV-2130 

Biroja adrese: Garā iela 2, Dreiliņi, 

Stopiņu nov., LV-2130 

Reģ. Nr. 50003340391 

Banka: AS „Swedbank” 

kods: HABALV22 

konta Nr. LV77HABA0551016483296 

 

 

_________________________ 

Valdes loceklis J. Dobrijans 

 

  



Pielikums Nr. 1  

pie 2019. gada ___. jūnija  

līguma “Par gaisa kondicionieru piegādi un uzstādīšanu” 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Gaisa kondicionieri 

 

1. Vispārējās prasības 

 

1. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumā id. Nr. 2019/03-M, pretendentam jābūt veikušam Objekta 

apskati (ēkas 101, 104. telpās un elektrosadales telpā) un nepieciešamos mērījumus Objektā. 

2. Pretendentam jāveic visu piegādāto preču uzstādīšana. 

3. Visu specifikācijā paredzēto iekārtu piegāde un uzstādīšana jāveic ne ilgāk kā 29 dienu laikā 

pēc līguma parakstīšanas. 

4. PASŪTĪTĀJA iekārtu tehnisko apkopi veic uzņēmums, kas uzvarējis PASŪTĪTĀJA 

organizētas citas iepirkuma procedūras vai publiska iepirkuma ietvaros un noslēdzis līgumu par 

pakalpojuma sniegšanu.  

5. IZPILDĪTĀJAm jāveic 104.telpā esošā kondicioniera un to trašu demontāža un utilizācija. 

6. Āra bloki jāuzstāda PASŪTĪTĀJA norādītā vietā, lai apkopei nevajadzētu izmantot speciālu 

tehniku – pacēlāju. 

7. Piegādāto kondicionieru uzstādīšana ir jāveic, izmantojot jaunas aukstumnesēja caurules un 

jaunas to savienojošās detaļas. Elektrības pievadi jāizmanto esoši. 

8. Kondicionieru uzstādīšana jāveic, izmantojot esošos demontējamās kondicionēšanas 

sistēmas izmantotos caurumus ēkas ārsienā. 

9. Kondicionieru sistēmas āra bloku komunikācijas (elektrības pievadu un caurules) ir 

jāuzstāda komplektā ar ārdarbiem paredzētu slēgta tipa komunikāciju kanālu. 

10. Kondicionieru sistēmas iekšējo bloku komunikācijas (elektrības pievadu un caurules) ir 

jāuzstāda komplektā ar slēgta tipa komunikāciju kanālu.  

11. Kondicionieriem obligāti ir jābūt aprīkotiem ar: 

- iespēju, ka kondicionieris turpina savu darbību tādā pašā režīmā, kā pirms elektrības 

pārrāvuma; 

- filtru, kas aiztur putekļus, sadala smaržu molekulas, izolē vīrusu baktērijas, 

mikrobus, līdz ar to telpā tiek pievadīts tīrs gaiss. 

 

2. Tehniskās prasības 

 

Split tipa kondicionieri - 3 gab. (izvietošanai 101., 104.telpā un elektrosadales telpā) 

 

Gaisa kondicioniera ražotājs DAIKIN 

Gaisa kondicioniera modelis FTXM71M/RXM71M 
 

 

Nr. Raksturlielums Pasūtītāja prasības Piedāvājums (precīza 

piedāvātās iekārtas 

tehniskā specifikācija) 

1.1.  Kondicioniera iekārtas tips Split tipa, pie sienas 

montējams 

Split tipa, pie sienas 

montējams 

1.2.  Krāsa  Balta Balta 



1.3.  Energoefektivitātes koeficients 

dzesēšanas režīmā (EER) 

Ne mazāk kā 3.0 3,35 

1.4.  Energoefektivitātes koeficents 

sildīšanas režīmā (COP) 

Ne mazāk kā 3.1 3,65 

1.5.  Sezonas energoefektivitātes 

koeficents sildīšanas režīmā 

(SCOP) 

Ne mazāk kā 6.2 3,81 

1.6.  Sezonas energoefektivitātes 

koeficents dzesēšanas režīmā 

(SEER) 

Ne mazāk kā 6.1 6,11 

1.7.  Energoefektivitātes klase 

dzesēšanas režīmam 

A++ A++ 

1.8.  Svars iekšējam blokam, kg Ne vairāk kā 15 14,5 

1.9.  Energo efektivitāte 2 zonu inteleģentā sensorika:  

gaisa plūsma tiek novirzīta 

no cilvēka, kad viņš ir telpā, 

lai izvairītos no 

saaukstēšanās; ja telpā nav 

cilvēku, tad iekārta 

automātiski pārslēdzās uz 

energo-efektīvo darbību 

2 zonu inteleģentā 

sensorika:  gaisa plūsma 

tiek novirzīta no cilvēka, 

kad viņš ir telpā, lai 

izvairītos no 

saaukstēšanās; ja telpā nav 

cilvēku, tad iekārta 

automātiski pārslēdzās uz 

energo-efektīvo darbību 

1.10.  Iekšējā bloka izmēri, AxPxDz, 

mm 

Ne vairāk kā 300x1050x350 295x1040x300 

1.11.  Nominālais gaisa plūsmas 

daudzums caur iekšējo bloku 

dzesējot, m3/min 

Ne mazāk kā 20 20 

1.12.  Trokšņu spiediena līmenis 

klusuma režīmā dBA iekšējam 

blokam 

Ne vairāk kā 48dB 35dB 

1.13.  Nominālā dzesēšanas jauda  Ne mazāk kā 7.10 kW 7,10 kW 

1.14.  Nominālā sildīšanas jauda Ne mazāk kā 8.20 kW 8,20 kW 

1.15.  Kondensāta sūknis Komplektā Komplektā 

1.16.  Pults ar programmējamu 

nedēļas grafiku, automātisku 

temperatūras kontroli, kodu 

atmiņu, 3 pieejas līmeņi 

(lietotāja, servisa, dīlera) un ar 

Master pults funkciju 

(pārvaldīt vairākas iekārtas). 

Komplektā Komplektā 

1.17.  Ārējā kompresora darbības 

diapazons dzesēšanas režīmā, 
oC 

-10C līdz +45C -10C līdz +45C 



1.18.  Uzstādīšana Jānodrošina Nodrošinām 

1.19.  Pieļaujamais freona cauruļvadu 

trašu max. garums, m 

Vismaz 30 30 m 

1.20.  Ražotāja garantija un garantija 

uzstādīšanas darbiem 

Ne mazāk kā 36 mēneši 36 mēneši 

 

 

 

PASŪTĪTĀJA vārdā: 

 

________________________ 

I.Opmane 

 

 

IZPILDĪTĀJA vārdā: 

 

____________________________ 

J. Dobrijans 

  



Pielikums Nr. 2 

pie 2019. gada ___. jūnija  

līguma “Par gaisa kondicionieru piegādi un uzstādīšanu” 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Gaisa kondicionieri 

 

1. Cena jānorāda saskaņā ar šī pielikuma 4.punktā sniegto formātu. 

2. Cena jānorāda, ieskaitot visus ar preces piegādi un tās garantijas servisa nodrošināšanu 

saistītos izdevumus. 

3. Cenā iekļaujami visi nodokļi (izņemot PVN). 

4. Cenas formāts: 

 

Mūsu piedāvājums ir: 

Nr. Nosaukums Vienības  

cena bez  

PVN (EUR) 

Skaits Kopā cena  

piegādes vietā 

 bez PVN (EUR) 

1.1. 

Split tipa kondicionieris 

101.telpai (piegāde un 

uzstādīšana) 

2930.00 1 gab. 2930.00 

1.2. 

Split tipa kondicionieris 

104.telpai (piegāde, 

uzstādīšana un esošā 

kondicioniera un to trašu 

demontāža un utilizācija) 

3030.00 1 gab. 3030.00 

1.3. 

Split tipa kondicionieris 

elektrosadales telpai (piegāde 

un uzstādīšana) 

2930.00 1 gab. 2930.00 

   Kopā 

(EUR): 

8890,00 

 

Kopējā cena (bez PVN)  8890,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 00 centi) 

 

PASŪTĪTĀJA vārdā: 

 

_____________ 

 I.Opmane 

 

 

 

IZPILDĪTĀJA vārdā: 

 

_____________ 

J. Dobrijans 

 

 

 

 



Pielikums Nr.3 

Pie 2019.gada ___.jūnija  

līguma “Par gaisa kondicionieru piegādi un uzstādīšanu” 

 

 

Rīgā,                                                                                       2019.gada ___. _____ 

 

 

 

 

Nodošanas – pieņemšanas akts 

par 2019. gada ___. jūnija līguma Nr. 3-28i/17-2019 izpildi 

 

 

 

PASŪTĪTĀJA pārstāvis Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta 

direktore Ināra Opmane un  

IZPILDĪTĀJA SIA “CERTUS” valdes loceklis Jurijs DOBRIJANS, ar šo nodošanas-

pieņemšanas aktu apstiprinām, ka 2019. gada ___. jūnija līguma Nr. 3-28i/17-2019 (turpmāk tekstā 

- līguma) ietvaros IZPILDĪTĀJS ir veicis plānoto piegādi atbilstoši līgumā izvirzītajām prasībām 

un paredzētajā termiņā. 

 

Ar šo aktu tiek apliecināts, ka Preces piegāde veikta par kopējo līguma summu EUR 8890,00 

(astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

 

PASŪTĪTĀJA vārdā: 

 

_____________ 

 I.Opmane 

 

 

 

 

IZPILDĪTĀJA vārdā: 

 

_____________ 

J. Dobrijans 

 


