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LĪGUMS Nr. 

1 / OSI 2015/47 MI ERAF / 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/009 
 
 

Rīgā 2015.gada 10. decembrī 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, 
turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 
 
SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”, reģistrācijas Nr. 44103059378 tās 
valdes priekšsēdētājas, Ineses Lenšas personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts 
Pārdevējs, no otras puses, 
abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Organiskās 
sintēzes institūta rīkotā konkursa „Spektru apstrādes programmatūras piegāde 
Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF aktivit ātes 2.1.1.3.3. ietvaros”, ID 
Nr. OSI 2015/47 MI ERAF, turpmāk tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un 
Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:  
 
 

1. L īguma priekšmets 
 
1.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt Spektru 

apstrādes programmatūras piegādi (turpmāk– Preces) atbilstoši šā Līguma 
noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai (Līguma Pielikums Nr.1), Izpildītāja 
tehniskajam piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.2) un Izpildītāja finanšu 
piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.3). 

 

2. L īguma dokumenti 

2.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par tā 
neatņemamu sastāvdaļu: 

1) Līguma noteikumi; 
2) Tehniskās specifikācijas (Līguma Pielikums Nr.1); 
3) Tehniskais piedāvājums (Līguma Pielikums Nr.2) 
4) Finanšu piedāvājums (Tāme), (Līguma Pielikums Nr.3); 

 

3. L īguma izpildes kārt ība 
 
3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Programmatūras piegādi 

saskaņā ar šajā Līgumā un tā pielikumos norādītajiem termiņiem līdz 2015. 
gada 24. decembrim. 

3.2. Piegādes adrese ir: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija. 
 

4. L īguma cena un norēķinu kārt ība 
 
4.1. Pakalpojuma cena, kuru Pasūtītājs samaksā Piegādātājam, ieskaitot nodokļus, 
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nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus, izņemot PVN, EUR 17 250,00 
(septiņpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit eiro 00 centi), kur PVN sastāda 
EUR 3 622,50 un pakalpojuma cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir 
EUR 20 872,50 (divdesmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi eiro 50 centi), 
turpmāk tekstā saukta Līguma cena. 

 
4.2. Līguma cenas samaksu Pārdevējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 
 

1) Pasūtītājs samaksā avansu 30% (tr īsdesmit procentu) apmērā no kopējās 
Līgumcenas, kas sastāda EUR 5 175,00 (pieci tūkstoši viens simts 
septiņdesmit pieci eiro 00 centi), kur PVN sastāda EUR 1 086,75 un preces 
avansa summa, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir EUR 6 261,75 (seši 
tūkstoši divi simti sešdesmit viens eiro 75 centi). Avanss tiek samaksāts pēc 
Līguma parakstīšanas, maksājumu veicot 15 (piecpadsmit) dienu laikā no 
atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Izpildītājs drīkst atteikties no 
avansa saņemšanas. 
 

2) Pasūtītājs samaksā 70 % (septiņdesmit procenti) apmērā no kopējās 
Līguma cenas, kas sastāda EUR 12 075,00 (divpadsmit tūkstoši septiņdesmit 
pieci eiro 00 centi), kur PVN sastāda EUR 2 535,75 un pakalpojuma cena, 
iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir EUR 14 610,75 (četrpadsmit tūkstoši 
seši simti desmit eiro 75 centi) pēc programmatūras piegādes. Pasūtītājs 
maksājumu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pārskaitot naudu Pārdevēja 
iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā. 
 

 
5. Pušu saistības, tiesības un atbildība 

 
5.1.Izpildītājs uzņemas veikt Pakalpojumus saskaņā ar Līguma Pielikumā Nr. 1 

noteikto tehnisko specifikāciju un, ievērojot licences līgumu (Līguma Pielikums 
Nr.4).  

5.2.Izpildītājs uzņemas neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām 
personām dokumentus vai to kopijas, kas ir pieejami saistībā ar Līguma izpildi. 

5.3.Pasūtītājs uzņemas: 
5.3.1. veikt samaksu Līguma 4. sadaļā noteiktajā kārtībā; 
5.3.2. savu iespēju robežās sniegt Izpildītājam visu Līguma izpildei tieši 

nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju, kā arī informāciju, 
kuru Pasūtītājs vai Izpildītājs uzskatīs par nepieciešamu nodot Līguma 
izpildes sekmēšanai. 

5.4.Izpildītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk 
– Izpildītāja kontaktpersona) XXXXXXXXXX , tālrunis XXXXX, 
XXXX@XXXXX. 

5.5.Pasūtītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk 
- Pasūtītāja kontaktpersona) Art ūru Aksjonovu , tālr. +371 67014884, e-
pasts: arturs@osi.lv. 
 

 
6. Konfidencialit āte 

 
6.1. Visa un jebkāda informācija, ko Pasūtītājs sniedz Izpildītājam Līguma izpildes 
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laikā vai arī tā atklājas, pildot darba pienākumus, un Līguma izpildes rezultāti, 
kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par 
Pasūtītāja darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, 
datu formā uzglabāta, audio – vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta 
informācija, kā arī informācija par šā Līguma izpildi tiek atzīta un uzskatīta par 
konfidenciālu. 

6.2. Izpildītājam nav tiesību izpaust informāciju, kas šā darba izpildes laikā gūta no 
Pasūtītāja, trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas. 
Izpildītājam ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas 
drošību un aizsardzību. 

6.3. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka tā amatpersonas, darbinieki, konsultanti un 
citas atbilstošas personas, kuras izmantos Pasūtītāja konfidenciālo informāciju, 
saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai 
nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas 
konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas Izpildītājam šajā Līgumā. 

6.4. Līguma 6. sadaļas noteikumi ir spēkā arī Līgumam zaudējot spēku, bez termiņa 
ierobežojumiem.  

6.5. Līguma 6. sadaļas noteikumi nekādā gadījumā nav attiecināmi uz Pasūtītāja 
tiesībām brīvi rīkoties ar jebkuru informāciju, kas Pasūtītājam kļuvusi zināma 
izmantojot piedāvāto programmatūru. 

 
 

7. Nepārvarama vara 
 
7.1. Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses 

pamatotas kontroles (tādi kā dabas katastrofas, avārijas, sabiedriskie nemieri, 
ārkārtas stāvoklis, valsts institūciju darbība un citi) un kas padara Pusei savu no 
šā Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu. 

7.2. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, Pusēm 
jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru. 

 
 

8. L īguma darbības termiņš un grozīšana 
 
8.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, un darbojas līdz Līgumā 

noteikto saistību pilnīgai izpildei. 
8.2. Grozījumus iepirkuma līgumā, ja tādi nepieciešami, izdara, ievērojot PIL 67.1 

panta noteikumus. 
 

 
9. Citi noteikumi 

 
9.1. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros uz 11 

(vienpadsmit) lappusēm, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no 
Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. 

9.2. Konkursa nolikums, Izpildītāja Piedāvājums un Līguma 4 (četri) pielikumi ir šā 
Līguma neatņemamas sastāvdaļas un ir Pusēm saistoši Līguma izpildē. 
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10. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

 
„Piegādātājs”   
SIA „Vidzemes Elektrotehnikas 
Fabrika”  
Reģ.Nr.44103059378 
PVN Reģ.Nr.LV44103059378 
Ieriķu iela 73, 
Rīga, LV-1084, Latvija 
A/S Swedbank  
Kods: HABALV22 
Konts: LV95HABA0551028346460 
 
SIA „Vidzemes Elektrotehnikas 
Fabrika” valdes priekšsēdētāja: 
 
 
 
Inese Lenša 
 
Rīgā 
2015. gada 10. decembrī 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
PVN Reģ. Nr. LV90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga, LV-1006, Latvija 
A/S SEB Banka 
Kods : UNLALV2X 
Konts: LV08UNLA0050005032194 
 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
 

Rīgā 
2015. gada 10. decembrī 
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Pielikums Nr. 1 
L īgumam Nr. 1 / OSI 2015/47 MI ERAF / 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/009 

 
 

TEHNISK ĀS SPECIFIKĀCIJAS 
 

 
Programmatūrai ir jāatbilst zemāk minētajiem kritērijiem: 

Pozīcija Apraksts / prasības 
1 2 

Vispārējās prasības 
Licences termiņš Pastāvīgā licence 
Licences veids Institucionālā (t.s. „site licence”) 

Licences veidam jāatļauj programmatūras izmantošana uz visiem Latvijas 
Organiskās sintēzes institūtā esošajiem datoriem. 
(Institūtā ir aptuveni 200 līdz 300 datori) 

Platforma Programmatūrai jābūt savietojamai vismaz ar ar Mac, Windows un Linux 
operētājsistēmām 

Atskaites formāts Jābūt nodrošinātiem vismaz šādiem atskaites formātiem: 
� Portable Document Format (PDF); 
� Kopēšanas un pārnešanas funkcija uz teksta redaktoriem (MS-Word un 

analogi); 
� Kopēšanas un pārnešanas funkcija uz elektroniskajām tabulām (MS-Excel 

un analogi); 
� KMR un LC/GC/MS datu kompilēšana vienā gala dokumentā. 

KMR spektru apstrādes funkcionalitāte 
Interaktīva KMR 
datu analīze 

Vismaz šāda funkcionalitāte: 
� ķīmiskās nobīdes mērījumi, 
� integrēšana, 
� signāla multiplicitātes analīze 

Savietojamība ar 
KMR iekārtu 
ražotājiem 

Programmatūrai jāspēj neizmainītā veidā apstrādāt vismaz šādu KMR magnētu 
ražotāju datus: 

� Agilent Technologies; 
� Bruker Biospin: 
� Oxford Instruments. 

Automātiskā datu 
aptrāde 

Vismaz šādu veidu KMR eksperimentu viendimensionālo datu automātiskā 
apstrāde: 

� 1H; 
� 13C; 
� 19F; 
� 31P; 

� 29Si; 
� 15N; 
� 17O; 
� 11B. 

 
Vismaz šādu divdimensionālo KMR eksperimentu datu automātiskā apstrāde: 

� HSQC; 
� HMBC; 
� NOESY; 

� COSY; 
� TOCSY; 
� DEPTs eksperimenti. 

 
Visām datu apstrādes procedūrām jāsaglabā arī neapstrādātie dati (raw data) 
vēlākai pēcapstrādei eksperta līmenī. 

Spektru analīzes 
iespējas 

Spektru analīzei jāaptver vismaz šādas iespējas: 
� dekonvolūcija (instrumenta radītie līniju izkropļojumi tiek novērsti sadalot 

eksperimentālo spektru pret references signālu, par ko izmanto tā paša 
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spektra līniju ar zināmu un analoģisku izkropļojumu); 
� ķīmiskās nobīdes mērījumi; 
� signālu integrēšana; 
� signālu multiplicitātes analīze; 
� principiālo komponentu analīze, kas atļauj interaktīvi strādāt ar spektru 

pārklājumiem un to grafiskajiem statistiskajiem attēlojumiem 
Analīzei jābūt iespējamai automātiskā režīmā bez lietotāja iejaukšanās un / vai ar 
rezultāta interaktīvās optimizācijas iespēju. 

Non-Uniform 
Sampling (NUS) 
divdimensionālo 
spektru apstrāde 

Jābūt iespējai apstrādāt spektrus vismaz no Agilent Technologies un Bruker 
Biospin intsrumentiem 

KMR spektru paredzēšanas iespējas 
Paredzēšanas 
iespējas 

Programmatūrai jāspēj, izmantojot ķīmisko struktūru, prognozēt vismaz šādu 
KMR spektru signālu ķīmiskās nobīdes un spinu sadarbības konstantes: 1H, 13C, 
19F, 31P, 29Si, 15N, 17O un 11B 

1H un 13C spektru 
prognozēšanas 
algoritms 

1H un 13C spektru prognozēšana jāveic pēc vismaz diviem atšķirīgiem 
algoritmiem, galīgais spektrs jāparedz kā abu algoritmu kombinācijas un 
optimizēšanas rezultāts. 

LC/GC/MS datu apstrāde un analīze 
Atbalstītie 
instrumentu ražotāji 

Programmatūrai jāspēj nolasīt, vizualizēt un apstrādāt vismaz šādu ražotāju 
instrumentu LCMS un GCMS dati: 

� Agilent Technologies; 
� Waters. 

Funkcionalitāte Jābūt pieejamai vismaz šādai funkcionalitātei: 
� ērtai EMC/EIC un UV starojuma absorbcijas hromatogrammu un UV 

starojuma absorbcijas spektru ģenerēšanai; 
� ekstrahēto hromatogrammu ģenerēšanai noteiktā masu diapazonā un/vai 

pie zināmas m/z vērtības; 
� UV starojuma absorbcijas hromatogrammu ekstrakcija pie uzdota viļņa 

garuma; 
� izotopu zīmējuma prognozēšana, t.sk. aduktu un fragmentu veidošanās 

prognozēšana, ģenerējot vienu vai vairākas molekulārās formulas un 
paredzot tām atbilstošos masspektrus; 

� automātiska spektru sakritību analīze struktūras apstiprināšanai. 
 
 
„Piegādātājs”   
SIA „Vidzemes Elektrotehnikas 
Fabrika”  
Reģ.Nr.44103059378 
Ieriķu iela 73, 
Rīga, LV-1084, Latvija 
 
SIA „Vidzemes Elektrotehnikas 
Fabrika” valdes priekšsēdētāja: 
 
 
 
Inese Lenša 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga , Latvija , LV-1006  
 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
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Pielikums Nr. 2 
L īgumam Nr. 1 / OSI 2015/47 MI ERAF / 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/009 

 
 

TEHNISKAIS PIED ĀVĀJUMS 
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„Piegādātājs”   
SIA „Vidzemes Elektrotehnikas 
Fabrika”  
Reģ.Nr.44103059378 
Ieriķu iela 73, 
Rīga, LV-1084, Latvija 
 
SIA „Vidzemes Elektrotehnikas 
Fabrika” valdes priekšsēdētāja: 
 
 
 
Inese Lenša 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga , Latvija , LV-1006  
 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
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Pielikums Nr. 3 
L īgumam Nr. 1 / OSI 2015/47 MI ERAF / 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/009 

 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
„Piegādātājs”   
SIA „Vidzemes Elektrotehnikas 
Fabrika”  
Reģ.Nr.44103059378 
Ieriķu iela 73, 
Rīga, LV-1084, Latvija 
 
SIA „Vidzemes Elektrotehnikas 
Fabrika” valdes priekšsēdētāja: 
 
 
 
Inese Lenša 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga , Latvija , LV-1006  
 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 

  


