
Saskaņā ar iepirkuma 8.2 panta kārtībā OSI 2015/33 MI ERAF rezultātiem 

Lappuse 1 no 13 

LĪGUMS Nr. 

1 / OSI 2015/33 MI ERAF / 2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001 
 
 

Rīgā 2015. gada 5. novembrī 
 
 

 
LĪGUMA NOTEIKUMI 

 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (turpmāk tekstā „Pasūtītājs” ), tā direktora 
Osvalda Pugoviča personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Nolikumu, no vienas puses,  
un  
SIA „A.Medical”, re ģistrācijas Nr. 40103599415 tās valdes priekšsēdētāja Igora 
Palkova personā, (turpmāk šā līguma tekstā „Piegādātājs”), no otras puses, kurš 
darbojas pamatojoties uz statūtiem,  
 
abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Organiskās 
sintēzes institūta rīkotā iepirkuma PIL 8.2 panta kārtībā „Laboratorijas trauku 
mazgājamo mašīnu piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ERAF 
līdzfinansētā projekta „Farm ācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības 
centra zinātniskās infrastrukt ūras attīstība” ietvaros” , ID Nr. OSI 2015/33 MI 
ERAF, turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto 
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 
 
 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
1.1. Piegādātājs piegādā un Pasūtītājs saņem laboratorijas trauku mazgājamās 

mašīnas, turpmāk tekstā - Preces, atbilstoši specifikācijai un saglabājot nemainīgas 
vienību cenas visā līguma darbības periodā. (Līguma pielikums Nr. 3). 

1.2. Piegādātājs  nodrošina Preču nogādāšanu Pasūtītājam un uzstādīšanu līdz 
30.11.2015. 

 
 

2. LĪGUMA DOKUMENTI 
 

2.1. Līgums sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par tā 
neatņemamām sastāvdaļām: 

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

2.2. Pretrunu vai nesaskaņu gadījumā starp minētajiem dokumentiem prioritāte ir 
dokumentiem tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā. 
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3. LĪGUMA TERMIŅI 

 
3.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abi Līdzēji, un darbojas līdz 

Līguma saistību pilnīgai izpildei. 
 

 
4. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 
4.1. Preču cena, kuru Pasūtītājs samaksā Piegādātājam, ieskaitot nodokļus, nodevas 

un visus citus nepieciešamos izdevumus, izņemot PVN, ir EUR 26 910,00 
(divdesmit seši tūkstoši deviņi simti desmit eiro 00 centi), kur PVN sastāda 
EUR 5 651,10 (pieci tūkstoši seši simti piecdesmit viens eiro 10 centi) un 
preces cena, iekļaujot PVN piemērojamā apjomā, ir EUR 32 561,10 (trīsdesmit 
divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens eiro 10 centi), turpmāk tekstā saukta 
Līguma cena. 

4.2. Līguma cenas samaksu Pārdevējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā: 
 

1) 100 % (viens simts procenti) apmērā no kopējās Līguma cenas, kas 
sastāda EUR 26 910,00 (divdesmit seši tūkstoši deviņi simti desmit eiro 
00 centi), kur PVN sastāda EUR 5 651,10 (pieci tūkstoši seši simti 
piecdesmit viens eiro 10 centi) un preces cena, iekļaujot PVN 
piemērojamā apjomā, ir EUR 32 561,10 (trīsdesmit divi tūkstoši pieci 
simti sešdesmit viens eiro 10 centi) Pasūtītājs samaksā, kad pabeigta 
Preču uzstādīšana, veikti, un no Pasūtītāja puses apstiprināti pieņemšanas 
testi un parakstīts Beigu pieņemšanas – nodošanas akts kā arī saņemta 
preču pavadzīme – rēķins. Pasūtītājs maksājumu veic 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā, pārskaitot naudu Pārdevēja iesniegtajā rēķinā norādītajā 
bankas kontā. 
 

4.3. Līguma cenā ir ietverti transporta izdevumi. 
4.4. Līguma summu Pasūtītājs pārskaita 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču 

piegādes un pieņemšanas, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto Preču 
pavadzīmi – rēķinu. 

 
 

5. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS 
 
5.1. Piegādātājs uzņemas sekojošas saistības: 

5.1.1. Veikt Preču piegādi atbilstoši specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1), kas ir 
 šī līguma neatņemama sastāvdaļa, un ievērot šī līguma 1.2. punktu; 

5.1.2. Piegādātājs informē Pasūtītāju par piegādāto Preču uzglabāšanas 
noteikumiem un lietošanas īpatnībām; 

5.1.3. Piegādātājs nodrošina piegādāto iekārtu uzstādīšanu un Pasūtītāja darbinieku 
apmācību darbā ar piegādātajām iekārtām, ja Līdzēji nav vienojušies citādi. 

5.1.4. Piegādātājs uzņemas atbildību par tiešajiem zaudējumiem, kuri nodarīti 
Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu 
pārkāpumu, ja Piegādātājs tajos vainojams; 

5.2. Pasūtītājs uzņemas sekojošas  saistības: 
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5.2.1. Sniegt visu nepieciešamo informāciju šajā Līgumā paredzēto piegāžu 
veikšanai; 

5.2.2. Pasūtītājs apņemas norēķināties ar Piegādātāju šajā līgumā noteiktajā 
kārtībā un termiņos 

 
 

6. GARANTIJAS UN RISKS 
 

6.1. Šajā līgumā minētā garantija ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preču 
nodošanas Pasūtītājam. 

6.2. Piegādātājs garantē Preču kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas un/vai Eiropas 
Savienības standartiem un citiem normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajiem 
Preču  kvalitātes kritērijiem; 

6.3. Piegādātājs nenes atbildību par preces defektiem, kuri radušies Pasūtītāja vainas dēļ, 
Preču uzglabāšanas vai ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā. 

6.4. Par garantijas termiņā konstatēto Preces neatbilstību kvalitātes vai funkcionalitātes 
prasībām vai citiem trūkumiem Pasūtītājs sastāda rakstveida pretenziju un 3 (trīs) 
darba dienu laikā no fakta konstatēšanas brīža iesniedz Piegādātājam. 

 
 

7. APDROŠINĀŠANA 
 
7.1. Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par visiem riskiem pret Preču pazušanu vai 

sabojāšanu transportēšanas laikā līdz brīdim, kamēr Preces ir nodotas 
Pasūtītājam. 

 
 

8. PREČU PIEGĀDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
 

8.1. Piegādes adrese ir Aizkraukles iela 21, Rīga, Latvija. 
8.2. Specifikācijā norādītā Prece skaitās nodota Pasūtītājam no preču  pavadzīmes-

rēķina parakstīšanas brīža, ko paraksta Piegādātājs un Pasūtītājs vai Piegādātāja un 
Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji pēc Preces pārbaudes Pasūtītāja telpās Rīgā, 
Aizkraukles ielā 21, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. 

8.3. Piegādātāja izrakstītajam preču  pavadzīmei-rēķinam ir precīzi jāatbilst Piegādātāja 
finanšu piedāvājumam, kas iesniegts Iepirkumam, izņemot gadījumus, ja Līdzēji 
vienojušies citādi. 

8.4. Pasūtītājam ir pienākums informēt Piegādātāju rakstiski par konstatētajiem Preču 
trūkumiem un defektiem 10 darba dienu laikā no preču pavadzīmes – rēķina 
parakstīšanas brīža. 

8.5. Piegādes izpildi apliecina savstarpēji parakstīta preču pavadzīme-rēķins, kuru ir 
parakstījuši abi Līdzēji. 

 
 

9. SODA SANKCIJAS 
 
9.1. Gadījumā, ja Piegādātājs neizpilda savas saistības Līgumā paredzētajos termiņos, 

tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no nepiegādāto Preču vērtības, par 
katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Pasūtījuma summas. 
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9.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Piegādātājam Līgumā paredzētajos termiņos, tas 
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātās summas, par 
katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Pasūtījuma summas. 

9.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes pilnā apjomā. 
9.4. Ja Piegādātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc piegādes termiņa beigām nav veicis 

Preču  piegādi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to 
Piegādātājam. Šādā gadījumā Piegādātājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas jāatmaksā Pasūtītājam  līgumsods 10% (desmit procentu) 
apmērā no Līguma cenas. 

9.5. Katrs Līdzējs ir finansiāli atbildīgs par visiem tiešajiem zaudējumiem, kas 
radušies otram Līdzējam pirmā ļaunprātības, kā arī rupjas vai vieglas 
neuzmanības rezultātā. 

 
 

10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
 

10.1. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji cenšas atrisināt savstarpēju 
sarunu ceļā. 

10.2. Gadījumā, ja domstarpības neizdodas atrisināt sarunu ceļā, strīds tiks risināts 
saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem LR tiesā. 

 
 

11. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
 

11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma daļēju vai pilnīgu nepildīšanu, ja 
tā ir radusies nepārvaramu apstākļu, t.i. ugunsgrēka, zemestrīces, plūdu vai citu 
stihisko nelaimju, kā arī karadarbības, blokādes, Valsts institūciju darbības vai 
citu Pusēm nekontrolējamu apstākļu rezultātā, ja šie apstākļi ir iestājušies pēc 
Līguma parakstīšanas un ir tieši ietekmējuši Līguma izpildi. 

 
 

12. CITI NOTEIKUMI 
 

12.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri 
līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma 
neatņemamām sastāvdaļām. 
Līgumā nevar tikt veikti tādi grozījumi, kas ir uzskatāmi par būtiskiem saskaņā ar 
„Publisko iepirkumu likuma” 67.1 panta noteikumiem. 

12.2. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, pasūtījumu veikšanu, 
Preču pieņemšanu/nodošanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu 
saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu): 

12.2.1.  no Pasūtītāja puses Pasūtītājs nozīmē Edgaru Liepiņu, tālr. +371 ------
--------, e-pasts: ------------------------------, 

12.2.2.  un no Piegādātāja puses Piegādātājs nozīmē Igoru Palkovu, tālrunis ----
-------, e-pasts:------------------, izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji 
informējot otru Pusi. 

12.3. Pasūtījums tiek nosūtīts Piegādātājam rakstiski vai elektroniski, izmantojot 
elektronisko pastu. Tāpat arī Piegādātājs izmanto elektronisko pastu nosūtot 
Pasūtītājam nepieciešamo informāciju par pasūtījuma izpildes gaitu. 



Saskaņā ar iepirkuma 8.2 panta kārtībā OSI 2015/33 MI ERAF rezultātiem 

Lappuse 5 no 13 

12.4. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru 
Pusi un kļuvusi zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā. 

12.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā, uz 13 (trīspadsmit) lapām, t.sk. Līguma 
pielikumi, divos autentiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam 
eksemplāram katram Līdzējam. 
 
  
 

13. JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI   
 

 

„Piegādātājs”   
SIA „A.Medical”  
Reģ.Nr. 40103599415 
PVN Reģ.Nr. LV40103599415 
Varkaļu iela 13A 
Rīga, LV-1067, Latvija 
AS Swedbank 
Kods: HABALV22 
Konts: LV25HABA0551034365891 
 
 
SIA „A.Medical”  
Valdes priekšsēdētājs: 
 
 
 
Igors Palkovs 
 
Rīgā 
2015.gada 5. novembrī 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
PVN Reģ.Nr. LV90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga, LV-1006, Latvija 
Valsts Kase 
Kods : TRELLLV2X 
Konts: LV42TREL9150211012000 
 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
 
Rīgā 
2015.gada 5. novembrī 



Saskaņā ar iepirkuma 8.2 panta kārtībā OSI 2015/33 MI ERAF rezultātiem 

Lappuse 6 no 13 

Pielikums Nr. 1 
L īgumam Nr. 1 / OSI 2015/33 MI ERAF / 2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001 

 
 

TEHNISK ĀS SPECIFIKĀCIJAS 
 

 
Pozīcija Apraksts/Prasības 

  
Daudzums 3 gabali 
Novietojums Brīvi stāvoša, var iebūvēt. 
Mazgāšanas 
mašīnas 
izmēri 

Mazgāšanas kameras izmēri ne mazāki kā: platums 550 mm; dziļums 500 mm; 
augstums 650 mm jeb vismaz 170 litri. 
Lai mašīnu varētu uzstādīt zem galda, mašīnas ārējie izmēri ne lielāki kā: platums 600 
mm; dziļums 650 mm; augstums 850 mm. 

Mazgāšanas 
mašīnas 
konstrukcija 
un tehniskie 
risinājumi 

Mazgāšanas mašīnai jāatbilst sekojošām prasībām: 
� Mašīnas korpusam jābūt izgatavotam no vismaz AISI 304 markas tērauda (vai 

ekvivalenta materiāla). Mazgāšanas kamerai jābūt izgatavotai no vismaz AISI 
316L markas tērauda (vai ekvivalenta materiāla). Mazgāšanas kamerai jābūt ar 
gludu virsmu un noapaļotiem stūriem, lai nebūtu vietas, kur uzkrājas netīrumi.  

� Durvīm jābūt ar stiklu. 
� Mašīnas korpusam jābūt ar efektīvu siltuma un trokšņa izolāciju nodrošinot, ka 

darbinot mašīnu apkārtējā vidē izdalās ne vairāk kā 300 kCal/h siltuma un 60dB 
troksnis. 

� Mašīnai jābūt vienām durvīm, kuras iespējams atvērt 90 grādus uz leju, pilnībā 
atsedzot mašīnas mazgāšanas kameru vieglai trauku ievietošanai un izņemšanai. 

� Teleskopiskas sliedītes grozu turēšanai un izvilkšanai/ievietošanai. 
� Tvaika kondensatoram jānodrošina tvaika savākšanu. 

Ūdens 
padeve 
mazgāšanas 
kamerā 

Mazgāšanas mašīnas ūdens padevei jāatbilst sekojošām prasībām: 
� Trauku mazgāšana un žāvēšana iespējama 2 līmeņos. Abos līmeņos jānodrošina 

neatkarīga ūdens padeve. 
� Ūdens padevei jābūt nodrošinātai trauka (pudele, kolba u.c.) iekšpusē caur grozos 

ieskrūvējamām inžektora sprauslām (aprakstītas pie papildaprīkojuma) katram 
mazgājamam traukam  individuāli un ar rotējošiem ūdens izsmidzinātājiem trauku 
ārpusē. 

� Mašīnā jābūt vismaz 2 ūdens izmidzinātājiem. Rotējošiem ūdens izmidzinātājiem 
jābūt izvietotiem apakšā un augšā. Papildus izsmidzinātāji pie noteiktiem groziem. 

� Lai nodrošinātu maksimāli iespējamu mazgāšanas tīrību mašīna nodrošina pilnīgu 
katra cikla mazgāšanas ūdens aizvadīšanu pirms uzsākt nākamo mazgāšanas ciklu 
vai skalošanu. 

� Iespēja regulēt ūdens temperatūru līdz 90°C. 
� Ūdens spiedienu mazgāšanas laikā jānodrošina ar vismaz vienu elektrisko sūkni, 

kura jauda ir ne mazāka par 0.5 kW (ūdens sūknēšanas ātrums vismaz 450 l/min). 
� Ūdens sildītāja jaudai jābūt ne mazākai par 5kW. 
� Ūdens taupīšanai mazgāšanas laikā mašīnai jānodrošina ūdens recirkulācija un 3-

pakāpju filtrēšana. Mašīnai jābūt filtru pašattīrīšanās funkcijai vai tiem jābūt viegli 
izņemamiem. 

Žāvēšana Pēc mazgāšanas un skalošanas mazgājamā mašīna nodrošina pilnīgu trauku izžāvēšanu 
ar filtrētu, karsta gaisa plūsmu. Karstais gaiss izdalās caur mazgāšanas izsmidzinātāju 
sprauslām un ūdens/gaisa inžektoriem: 
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� vismaz 1.4 kW gaisa sildītājs, kas nodrošina gaisa temperatūru līdz vismaz 
140°C; 

� žāvēšanas gaisa plūsmas ātrums vismaz 140m3/h. 
Mazgāšanas 
līdzekļu 
padeves 
sistēma 

Mazgāšanas mašīnas mazgāšanas līdzekļu padeves sistēmai jāatbilst sekojošām 
prasībām: 
� Mazgāšanas līdzekļu padošana jānodrošina ar vismaz 2 sūkņiem.  
� Mašīnai jādod signāls, ja deterģentu tvertnēs ir zems līmenis. 

Vadības 
sistēma un 
displejs 

Mazgāšanas mašīnas vadības sistēmai jāatbilst sekojošām prasībām: 
� Mašīnas darbībai jābūt mikroprocesora kontrolētai ar pastāvīgu ūdens temperatūras 

un spiediena mērīšanu. Temperatūra jākontrolē ar vismaz 2 neatkarīgiem 
sensoriem. 

Vadības 
sistēma un 
displejs 

� Mikroprocesoram jākontrolē mazgāšanas līdzekļa padeve, mazgāšanas cikla fāzes 
un ilgums.  

� Jābūt iespējai saglabāt vismaz 40 mazgāšanas programmas, jābūt iespējai saglabāt 
vismaz 20 lietotāja programmas ievadot tās no kontrolpaneļa. 

Jābūt LCD displejam un sensortaustiņiem pilnvērtīgai funkciju nodrošināšanai un 
apskatei. 

Papild-
aprīkojums 

Katras mazgāšanas mašīnas komplektācijā jābūt vismaz sekojošam aprīkojumam: 
� apakšējā plaukta grozs ar 35-40 inžektora pozīcijām; 
� augšējā plaukta grozs ar 35-40 inžektora pozīcijām; 
� augšējā plaukta režģveida grozs ar rotējošu izsmidzinātāju, uz kura var izvietot 

vārglāzes, piltuves u.tml. priekšmetus. 
Papildus jābūt: 
� vienam augšējā plaukta grozam ar 50-60 inžektora pozīcijām; 
� 100gab inžektora sprausla trauku novietošanai, diametrs 4 mm, augstums 50 mm;  
� 100gab inžektora sprausla trauku novietošanai, diametrs 5 mm, augstums 110 mm;  
� 100gab inžektora sprausla trauku novietošanai, diametrs 5 mm, augstums 175 mm;  
� 30gab inžektora sprausla trauku novietošanai, diametrs 10 mm, augstums 175 mm;  
� 30gab inžektora sprausla trauku novietošanai, diametrs 10 mm, augstums 225 mm;  
� 150gab. vāciņi sprauslu aizskrūvēšanai. 

Serviss Instalācija un lietotāja apmācība darba vietā. 
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