Saskaņā ar iepirkuma PIL 9. panta kārtībā OSI 2018/12 MI rezultātiem

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr.
1 / OSI 2018/12 MI
Rīgā

2019. gada 30. janvārī

APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktora Osvalda Pugoviča personā, kurš
rīkojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses,
un
SIA „Entrons”, reģistrācijas Nr. 40103770356 tās valdes locekļa Anrija Grosberga personā,
kas rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā – Pārdevējs), no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Organiskās sintēzes
institūta rīkotā iepirkuma PIL 9.panta kārtībā „Vispārīgā vienošanās par datoru sistēmbloku
piegādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”, id. Nr. OSI 2018/12 MI, turpmāk tekstā
saukts Iepirkums, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1.

Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs pasūta un Pārdevējs apņemas piegādāt datoru sistēmblokus
(turpmāk– Preces) atbilstoši šā Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai (Līguma
Pielikums Nr.1), Pārdevēja tehniskajam piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.2) un
Pārdevēja finanšu piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.3).
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.
3.

Līguma izpildes kārtība

3.1. Pārdevējs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Preču piegādi un uzstādīšanu (uzstādīšana
– ja attiecināms) saskaņā ar šajā Līgumā un tā pielikumos norādītajiem termiņiem līdz
2019. gada 31. decembrim.
3.2. Preču piegādes adrese ir: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija.
4.

Līguma cena un norēķinu kārtība

4.1. Maksimālā Līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Pārdevējam, ieskaitot nodokļus,
nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus, izņemot PVN, EUR 11 225,00
(vienpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit pieci eiro 00 centi), kur PVN ir piemērojama
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nodokļa apgrieztā maksāšana saskaņā ar PVN likuma 143.5 pantu un kopējā līguma cena ir
EUR 11 225,00 (vienpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit pieci eiro 00 centi), turpmāk
tekstā saukta Līguma cena.
4.2. Līguma cena var tikt mainīta gadījumā, ja Pasūtītājam būs nepieciešami vairāk kā 50
(piecdesmit) datoru sistēmbloki. Tādā gadījumā līguma cena tiks aprēķināta saskaņā ar
reāli piegādāto datoru sistēmbloku skaitu saglabājot nemainīgu vienas vienības cenu.
Kopējais piegādāto datoru sistēmbloku skaits saskaņā ar šo Līgumu nevar pārsniegt 80
(astoņdesmit) vienības.
4.3. Pasūtītājs veic samaksu par pasūtītajām un saskaņā ar līgumu piegādātajām precēm pēc
Preču piegādes un uzstādīšanas (uzstādīšana – ja attiecināms) saskaņā ar Pārdevēja
izrakstīto preču pavadzīmi-rēķinu. Pasūtītājs maksājumu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā,
pārskaitot naudu Pārdevēja iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā.
4.4. Specifikācijā norādītā Prece skaitās nodota Pasūtītājam no preču pavadzīmes-rēķina
parakstīšanas brīža, ko paraksta Pārdevējs un Pasūtītājs vai Pārdevēja un Pasūtītāja
pilnvarotie pārstāvji pēc Preču pārbaudes Pasūtītāja telpās Rīgā, Aizkraukles ielā 21,
Latvijas Organiskās sintēzes institūtā.
5.

Kvalitāte un garantija

5.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece ir Līgumā vai Tehniskajās specifikācijās norādītais
modelis, kā arī atbilst tajos norādītajiem parametriem un citiem Līguma noteikumiem.
5.2. Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas
Republikas un/vai Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz tām
attiecas.
5.3. Šajā līgumā minētā garantija ir spēkā 6 (sešus) mēnešus no Preču nodošanas Pasūtītājam.
5.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs iepriekšminētajā garantijas periodā konstatē defektu, trūkumu vai
kādu neatbilstību Precēs vai jebkurā to daļā, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības
gadījumā pieaicinot Pasūtītāja speciālistus vai citus ekspertus. Gadījumā, ja tiek konstatēts,
ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz šajā Līgumā noteikto garantiju,
Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Pārdevējam.
5.5. Pārdevējs apņemas bez maksas veikt bojātās vai neatbilstošās Preces remontu vai nomaiņu,
ja uz radušos defektu attiecas garantijas nosacījumi. Pārdevējs atbild uz garantijas
pieprasījumu 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas
brīža bojājumu cēloņa diagnosticēšanai. Defektu gadījumā Pārdevējs tos novērš 10
(desmit) darba dienu laikā. Ja tas nav iespējams, jo bojājums ir pārāk nopietns un
nepieciešamas rezerves daļas no ražotāja (vai pat iekārtas aizvietošana), par remonta
termiņu abas puses vienojas rakstiski.
5.6. Gadījumā, ja Pārdevējs nav novērsis uz garantiju attiecināmos defektus, trūkumus vai
neatbilstību Līguma vispārīgo noteikumu 5.5. punktā noteiktajā termiņā vai citā pušu
savstarpēji rakstiski saskaņotā termiņā, Pārdevējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1%
(viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet kopā
ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma cenas. Līgumsods nav jāmaksā par laika
periodu, kurā Pārdevējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu remontējamo Preci aizvieto ar
citu līdzvērtīgu preci.
6.

Pušu saistības, tiesības un atbildība

6.1. Pārdevējs uzņemas piegādāt Preces un veikt pakalpojumus saskaņā ar Līguma Pielikumā
Nr. 1 noteikto tehnisko specifikāciju.
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6.2. Pārdevējs uzņemas neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām personām
dokumentus vai to kopijas, kas ir pieejami saistībā ar Līguma izpildi.
6.3. Pasūtītājs uzņemas:
6.3.1. veikt samaksu Līguma 4. sadaļā noteiktajā kārtībā;
6.3.2. savu iespēju robežās sniegt Pārdevējam visu Līguma izpildei tieši nepieciešamo,
Pārdevēja pieprasīto informāciju, kā arī informāciju, kuru Pasūtītājs vai Pārdevējs
uzskatīs par nepieciešamu nodot Līguma izpildes sekmēšanai.
6.4. Gadījumā, ja Pārdevējs 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.
6.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nesamaksā Pārdevējam Līgumā paredzētajos termiņos, tas maksā
Pārdevējam līgumsodu 0.1% apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru kavēto
dienu, bet ne vairāk kā 10% no Pasūtījuma summas.
6.6. Pasūtītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk –
Pārdevēja
kontaktpersona)
XXXXXXXXXXXX,
tālr.
xxxxxxx,
e-pasts:
xxxxxxxxxxxxx.
6.7. Pārdevējs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk Pasūtītāja
kontaktpersona)
XXXXXXXXXX,
tālr.
xxxxxxxxxx,
e-pasts:
xxxxxxxxxxxxxxx.
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.

Līguma darbības termiņš, grozīšana un pārtraukšana

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 61.panta
noteikumus.
8.3. Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Līguma izbeigšanas, vienu mēnesi
iepriekš informējot otru Pusi. Šādā gadījumā līdz Līguma izbeigšanai jānokārto visi
jautājumi, kas saistīti ar faktiski izpildītā Uzdevuma apjoma pieņemšanu un Līgumā
noteiktās atlīdzības izmaksu.
8.4. 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.
8.5. Saistības tiek uzskatītas par izbeigtām, ja izpildītas visas šī līguma 3.1. punkta prasības.
Piegādes izpildi apliecina savstarpēji parakstīta preču pavadzīme-rēķins, kuru ir parakstījuši
abi Līdzēji.
9.

Personas datu apstrāde
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9.1. Pārdevējam ir pienākums apstrādāt fizisko personu datus tikai atbilstoši
tam
pilnvarojumam, kas tam noteikts Līgumā vai Pasūtītāja Privātuma politiku
(http://www.osi.lv/privatuma-politika/) kā pakalpojuma sniedzējam un/vai sadarbības
partnerim.
9.2. Pārdevējam ir pienākums saglabāt un neizpaust personas datus, kas iegūti izpildot līgumu.
Pienākums neizpaust personas datus ir spēkā arī pēc Līgumā noteikto attiecību
izbeigšanās.
9.3. Pārdevējam apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja Privātuma politiku, it sevišķi tiem
nosacījumiem, kas attiecināmi uz to kā pakalpojuma sniedzēju un/vai sadarbības partneri,
kā arī Pārdevējs apliecina, ka fiziskās personas, kas veiks līguma izpildi, ir informētas par
Pasūtītāja Privātuma politiku. Pārdevējs apliecina, ka to personu personas dati, kas ir
norādīti Līgumā kā Izpildītājam piekritīgi, ir iegūti likumīgi un ka Izpildītājam ir tiesības
šos datus nodot Pasūtītājam. Pārdevējs sekos izmaiņām Pasūtītāja Privātuma politikā.
10. Citi noteikumi
10.1.Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) oriģinālos eksemplāros uz 9 (deviņām) lapām, abi
eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie
Pasūtītāja, bet otrs – pie Pārdevēja.
10.2.Iepirkuma nolikums, Pārdevēja Piedāvājums un Līguma 4 (četri) pielikumi ir šā Līguma
neatņemamas sastāvdaļas un ir Pusēm saistoši Līguma izpildē.
11. Pušu rekvizīti un paraksti

„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

„Pārdevējs”
SIA „Entrons”
Reģ.Nr. 40103770356
PVN Reģ.Nr. LV40103770356
Kalnciema iela 10
Rīga, LV-1048
A/S Luminor
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV52RIKO0002930168476

Latvijas Organiskās sintēzes institūta
Direktors:

SIA „Entrons”
Valdes loceklis:

Osvalds Pugovičs

Anrijs Grosbergs:

Rīgā
2019. gada 30. janvārī

Rīgā
2019. gada 30. janvārī
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Pielikums Nr. 1
Līgumam Nr. 1 / OSI 2018/12 MI

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Datoru sistēmbloki
Piegādes apraksts
Latvijas Organiskās sintēzes institūts vēlas iegādāties sākotnēji 50 (ar iespēju papildus
iegādāties vēl 30) iepirkuma specifikācijai atbilstošu datoru sistēmblokus. Datoru sistēmblokiem
jābūt nokomplektētiem ar Windows 10 pro 64 bit licenci, lai tie būtu savietojami ar Pasūtītaja
rīcībā esošajiem tīkla, serveru un programmatūras risinājumiem. Datoru sistēmblokiem un
piegādes saturam jāatbilst Zaļā iepirkuma prasībām. (Ministru kabineta noteikumi Nr. 353; 2017.
gada 20. jūnijā (prot. Nr. 31 18. §).)
Iekārtām jāatbilst šādai specifikācijai:
Datora sistēmbloks
Parametrs

Raksturojums

Daudzums

50 gabali
(Daudzums var tikt palielināts līdz 80 gabaliem, ja
Pasūtītājam būs tāda nepieciešamība)
SFF (small form factor)
4
Vismaz 2

Korpusa tips
Atmiņas slotu skaits
SATA3 pieslēgvietu
skaits
Procesora veiktspēja

Procesora vidējais (average) CPU Mark vismaz 4800. Par
parametra atbilstību pārliecināsimies vietnē
(https://www.cpubenchmark.net)

USB portu skaits

Vismaz 4 USB 3.0 porti

Operatīvā atmiņa
Tīkla adapteris
Operētājsistēma
Cietais disks
Optiskā iekārta
Garantija

Vismaz 4 Gb
Vismaz viens 1 Gb LAN adapteris
Windows 10 Profesional 64 bit licence angļu valodā
SSD disks ar tilpumu vismaz 120 Gb
Viena DVD-RW iekārta
Vismaz 6 mēneši

ATBILSTĪBA STANDARTIEM
1. ENERGOEFEKTIVITĀTES STANDARTS
Visiem izstrādājumiem ir jāatbilst jaunākajiem ENERGY STAR energoefektivitātes
standartiem, kas pieejami ES
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Energy Star tīmekļa vietnē http://www.eu-energystar.org.(līdz 20.februārim 2019
Personālajiem (galda) datoriem jābūt konstruētiem tā, lai:
1. Operatīvā atmiņa ir nomaināma vai modernizējama;
2. Cieto disku (vai daļas kas pilda cietā diska funkcijas) un CD diskdzini un/vai DVD
diskdzini būtu iespējams nomainīt.
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Jāiesniedz apliecinājums, ka datori atbilst zaļā iepirkuma prasībām
PREČU PIEGĀDES VIETA
Iekārta ir jāpiegādā Latvijas Organiskās sintēzes institūtam, adrese: Aizkraukles 21, LV-1006,
Rīga, Latvija.
PREČU PIEGĀDES LAIKA GRAFIKS UN TERMIŅŠ
Līguma izpildes termiņš ir līdz 2019. gada 31. decembrim.
Pirmie 50 datori jāpiegādā 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Ja rodas nepieciešamība pēc
papildus datoriem, tad tie jāpiegādā 30 dienu laikā pēc papildus pieprasījuma (pieprasījums var
nebūt par visiem 30 papildus datoriem vienā piegādes reizē).
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Pielikums Nr. 2
Līgumam Nr. 1 / OSI 2018/12 MI

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
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Pielikums Nr. 3
Līgumam Nr. 1 / OSI 2018/12 MI

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
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