Piegādātāja līguma Nr. _________
Pasūtītāja līguma Nr.3-28i/15-2019
LĪGUMS
Par zaļā iepirkuma prasībām atbilstošu specializētu grafisko karšu piegādi
Rīgā, 2019. gada 24.maijā
SIA „ATEA”, reģistrācijas numurs 40003899464, tā valdes locekļa Jāņa Ušvila
personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, 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,
PIEGĀDĀTĀJS un PASŪTĪTĀJS kopā turpmāk saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par
Pusi, pamatojoties uz
PASŪTĪTĀJA īstenotā ERAF projekta “Dziļās mašīnmācīšanās modeļi un to
dzīves cikla pārvaldības ietvars multimediju datu apstrādei ziņu aģentūrās”
(1.1.1.1/18/A/045) ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu un
PASŪTĪTĀJA rīkotās iepirkuma procedūras “Zaļā iepirkuma prasībām atbilstošu
specializētu grafisko karšu piegāde”” (identifikācijas Nr.: LUMII 2019/04-M) rezultātiem,
noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk – Līgums, kas ir saistošs Pušu tiesību un saistību
pārņēmējiem:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
PASŪTĪTĀJS uzdod, un PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt specializētu grafisko karšu
(turpmāk – Prece) piegādi, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums).
2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
Preces piegādes termiņš: 20 (divdesmit) kalendārās dienas no Līguma abpusēja
parakstīšanas brīža.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līgumcena par Preces piegādi EUR 3686.88 (trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit seši
eiro un 88 centi) (bez PVN).
3.2. Norēķinu par Preci PASŪTĪTĀJS veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc preces
nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.3. PASŪTĪTĀJS veic samaksu ar pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA bankas kontu.
3.4. Piegādātājs preču pavadzīmē – rēķinā ietver atsauci uz šo līgumu, norādot līguma
sagatavošanas datumu un numuru, kā arī norāda iepirkuma procedūras identifikācijas
numuru LU MII Nr.2019/04-M.
4. PREČU PIEGĀDE KĀRTĪBA
4.1. Piegādātājs bez papildus maksas piegādā Pasūtītājam Preci atbilstošā iepakojumā
(ar attiecīgu norādi par tā saturu).
4.2. Piegādātāja pienākums ir pēc abpusējas Līguma parakstīšanas brīža savlaicīgi
piegādāt Pasūtītājam Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.3. Piegādātājs Preci piegādā uz Raiņa bulvāri 29, Rīgā, darbdienā laikā no plkst. 9:00
līdz plkst.17:00, precīzu piegādes laiku saskaņojot ar Pasūtītāju.
4.4. Preces piegādi apliecina, parakstot preču pavadzīmi – rēķinu.
4.5. Līdz Preces nodošanai Pasūtītājam visus ar Preci saistītos riskus uzņemas
Piegādātājs.
4.6. Līgumā norādītā Prece uzskatāma par atbilstošu specifikācijā norādītajai
komplektācijai no Preces nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas (Līguma
pielikums Nr.3).
4.7. Prece tiek piedāvāta ar ne mazāk kā 2 (divu) gadu garantiju, ja ražotājs nodrošina
ilgāku garantiju, tad ar atbilstošo ražotāja garantiju, kas iekļauta piedāvājuma cenā. Par
garantijas perioda sākumu tiks uzskatīta Preces pieņemšanas – nodošanas akta
parakstīšanas diena. Garantijas laikā pretendents bez maksas novērš bojājumus 5 (piecu)
darba dienu laikā, bet, ja tas nav iespējams, attiecīgā prece jāaizstāj ar funkcionāli
ekvivalentu.
5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS
5.1. Piegādātājam ir tiesības ieturēt nokavējuma procentus 0,1% apmērā no piegādātās
un nesamaksātās Preces vērtības par katru nokavēto maksājumu dienu, bet ne vairāk kā
10% no pasūtījuma summas.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt nokavējuma procentus 0,1% apmērā no savlaicīgi
nepiegādātās Preces vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pasūtījuma
summas.
5.3. Preces piegādes termiņa kavējumu skaita no līgumā noteiktā Preces piegādes
termiņa līdz Preces nodošanas dienai.
5.4. Gadījumā, ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto nekvalitatīvās Preces trūkumu
novēršanas termiņu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā
no piegādātās Preces vērtības par katru nekvalitatīvās Preces apmaiņas nokavēto dienu.
5.5. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.
5.6. Līgumsoda vai nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo Līdzēju no pārējo Līguma
saistību pienācīgas izpildes.

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt pārrunu
veidā.
6.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.
7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā
ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, valsts vai pašvaldību
pārvaldes institūciju lēmumi, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses
nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes
termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
7.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties
jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par
nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos
un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
7.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes
termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par
Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par
vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot savstarpēju
norēķinu.
8. LĪGUMA GROZĪŠANA/ PĀRTRAUKŠANA/SPĒKĀ ESAMĪBA
8.1. 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.
8.2.
Pasūtītājs drīkst vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
8.2.1. ja Preces piegāde tiek kavēta vairāk nekā vienu mēnesi;
8.2.2. ja Prece neatbilst iepirkumu procedūras LUMII Nr. 2019/04-M tehniskajai
specifikācijai;
8.2.3. PIEGĀDĀTĀJS ir pasludināts par maksātnespējīgu vai pasludināta bankrota
procedūras uzsākšana;
8.2.4. pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma
11.1 panta trešās daļas regulējumu.
8.3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 8.2.punkta nosacījumiem, PIEGĀDĀTĀJS
maksā līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas par Preču piegādes un/vai garantijas
nenodrošināšanu.
8.4.Pasūtītājs var pagarināt Līguma 2. punktā minēto Preces piegādes termiņu, ja Preces
piegāde ir aizkavēta ar citas institūcijas lēmumu. Brīdī, kad rodas šāda situācija,
PIEGĀDĀTĀJS nekavējoties par to informē Pasūtītāju, kurš pieņem lēmumu par
Preces piegādes termiņa pagarināšanu.
8.5. Puses rakstveidā ir tiesīgas veikt nebūtiskus līguma grozījumus, kā arī veikt līguma
grozījumus šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
8.6.Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādus būtiskus iepirkuma līguma grozījumus:

8.6.1. Grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs nevarēja iepriekš
paredzēt;
8.6.2. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kārtībai, piemērojot 61. panta trešo
daļu.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
9.2. Līguma labojumi, grozījumi un Papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir
noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
9.3. PASŪTĪTĀJS apņemas ievērot konfidencialitāti un bez PIEGĀDĀTĀJA rakstiskas
atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu
ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas
PIEGĀDĀTĀJS ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma
noslēgšanas ir informējis PASŪTĪTĀJU. PIEGĀDĀTĀJS nevar noteikt par
komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
9.4. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu
informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt
zināmu trešajām personām.
9.5. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa
valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas
normatīvajos aktos.
9.6. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo
Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā
veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties šajā Līgumā minēto pienākumu izpildi.
9.7.
Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:
Pasūtītājs
Latvijas Universitātes Matemātikas
un
informātikas institūts
Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459
Tālr.67224760, Fakss: 67820153
Reģ. Nr.LV90002111761
Norēķinu rēķins: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV61TREL915019902500B

Piegādātājs
ATEA SIA

_____________________________
Direktore Ināra Opmane

__________________________

Ūnijas iela 15, Rīga, LV 1039
Tālr: 67819050, Fakss: 67819049
Reģ. nr. LV40003312822
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.:
LV40HABA0551000369740

Valdes loceklis J. Ušvils

Pielikums Nr. 1
pie 2019. gada ___. maija
līguma “Par zaļā iepirkuma prasībām atbilstošu specializētu grafisko karšu piegādi”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Zaļā iepirkuma prasībām atbilstošas grafiskās kartes
Piegādājamo specializēto grafisko karšu skaits – 4 gab.
Minimālās prasības piegādājamām specializētajām grafiskajām kartēm:
1. Specializētā grafiskā karte
Specializētās grafiskās kartes ražotājs NVIDIA
Specializētās grafiskās kartes modelis ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 11GB Ti Twin Fan
Prasības specializētai grafiskajai kartei: https://www.zotac.com/us/product/graphics_card/zotacgaming-geforce-rtx-2080-ti-twin-fan

Nr. Parametrs
p.k.
1.1. CUDA kodolu skaits
(CUDA cores)
1.2. Ātrdarbība (GPU
clock)
1.3. Kopnes saskarne (Bus
interface)
1.4. Atmiņa
1.5. Atmiņas tips
1.6. Atmiņas kopne
(Memory Bus)
1.7. Izejas porti

1.8.
1.9.

Ventilatoru skaits
Atbilstība zaļā
iepirkuma prasībām
1.10. Garantija

Minimālās prasības

Pretendenta piedāvājums

Vismaz 4352

4352

Vismaz 1350

1545 MHz

PCIe 3.0x16

PCIe 3.0x16

Vismaz 11 GB
GDDR6
352 bit

11 GB
GDDR6
352 bit

Vismaz 1x HDMI, vismaz 1x
Display Port, vismaz 1x USB
Type C
Vismaz 1
Izmantotās komponentes
atbilst EU RoHS direktīvai
Vismaz 24 mēneši

1x HDMI, vismaz 1x
Display Port, vismaz 1x
USB Type C
2
Izmantotās komponentes
atbilst EU RoHS direktīvai
24 mēneši

Pasūtītāja vārdā:

Piegādātāja vārdā:

________________________
I.Opmane

____________________________
J. Ušvils

Pielikums Nr. 2
pie 2019. gada ___. maija
līguma “Par zaļā iepirkuma prasībām atbilstošu specializētu grafisko karšu piegādi”

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Zaļā iepirkuma prasībām atbilstošas grafiskās kartes
Cena jānorāda saskaņā ar šī pielikuma 4.punktā sniegto formātu.
Cena jānorāda, ieskaitot visus ar preces piegādi un tās garantijas servisa nodrošināšanu
saistītos izdevumus.
Cenā iekļaujami visi nodokļi (izņemot PVN).
Cenas formāts:

1.
2.
3.
4.

Mūsu piedāvājums ir:
Nr.

1.

Nosaukums

Specializētā grafiskā karte

Vienības
cena bez
PVN (EUR)

Skaits,
Gab.

Kopā cena
piegādes vietā
bez PVN (EUR)

921.72

4

3686.88

Kopā
(EUR):

3686.88

Kopējā cena (bez PVN) 3686.88 (trīs tūkstoši seši simti astoņdesmit seši eiro un astoņdesmit
astoņi eiro centi )

Paraksta PIEGĀDĀTĀJS (vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona):
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums

Pielikums Nr.3
Pie 2019.gada ___.maija līguma
līguma “Par zaļā iepirkuma prasībām atbilstošu specializētu grafisko karšu piegādi”

Rīgā,

2019.gada ___. maijā

Nodošanas – pieņemšanas akts
par 2019. gada ___. maija līguma Nr. 3-28i/____-2019 izpildi

PASŪTĪTĀJA pārstāvis Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta
direktore Ināra Opmane un
PIEGĀDĀTĀJA SIA “ATEA” valdes loceklis Jānis Ušvils, ar šo nodošanas-pieņemšanas aktu
apstiprinām, ka 2019. gada ___. maija līguma Nr. 3-28i/____-2019 (turpmāk tekstā - līguma)
ietvaros PIEGĀDĀTĀJS 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 3686,88 (trīs
tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro un 88 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pasūtītāja vārdā:

Piegādātāja vārdā:

_____________
I.Opmane

_____________
J. Ušvils

