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Dažādu analīžu veikšana projekta Nr. A05-08 (Z8) un TEPĒK līguma Nr. 3.2-10/TPK-22 ietvaros 
l.dala: Akrilamīda satura noteikšana ekstrudētos griķu produktos

A i r -  -  • Zinātniskais Institūts “BIOR” T ,
2 0 1 8.g a d a  j a n v ā r i s  Pārdošanas nodaļas ilguma J e l§ a v a

uzskaites Nr. 1__________ _  L ļ
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģ  ̂ Nr\ 90000041898, tās zinātņu prorektora Arņa 
Mugurēviča personā, kurš darbojas uz LLU rektora 02.01.2018. pilnvaras Nr. 4.3.-40/6 pamata, turpmāk 
tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 
institūts „BIOR”, nodokļu maksātāja kods: 90009235333, tā direktora Aivara Bērziņa personā, kurš 
darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā -  Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi 
turpmāk tekstā- Līdzēji, pamatojoties uz LLU veiktā atklātā konkursa Nr. LLU/2017/119/ak, turpmāk 
tekstā -  konkurss, 1. daļas rezultātiem, noslēdz Pakalpojuma līgumu, turpmāk tekstā -  Līgums, par 
turpmāk minēto:

1. Līguma priekšmets
1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs veic akrilamīda satura 
noteikšanu ekstrudētos griķu produktos, turpmāk tekstā -  Pakalpojums, kas atbilst konkursa nolikuma 
1.daļas tehniskajai specifikācijai un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam konkursa 1.daļai.
1.2. Pakalpojuma veids, tehniskās prasības un cena ir noteikta saskaņā ar konkursa 1.daļai iesniegto 
Izpildītāja piedāvājumu -  Pielikums Nr. 1, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Šī Līguma pamatsumma bez 21% pievienotās vērtības nodokļa ir 600.00 EUR (seši simti euro 00 
centi). Līguma summa ar 21% pievienotās vērtības nodokli ir 726.00 EUR (septiņi simti divdesmit seši 
euro 00 centi). PVN 21% 126.00 EUR (viens simts divdesmit seši euro 00 centi).
2.2. Samaksu par Izpildītāja veikto Pakalpojumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina 
saņemšanas, pārskaitot attiecīgo naudas summu Izpildītāja norēķinu kontā.
2.3. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Izpildītāja rēķinus vai segt jebkādas Izpildītāja izmaksas un 
zaudējumus par Pakalpojumu, kuru Izpildītājs nav veicis vai par kuru Līgumā noteiktajā kārtībā ir 
konstatēti un nav novērsti trūkumi.
2.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu laikā, tad Izpildītājam  ir tiesības piemērot Pasūtītājam 
soda naudu 0.3% apmērā no laikā nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne 
vairāk kā 10% no kopējās nesamaksātā rēķina summas.
2.5. Ja Izpildītājs neievēro Pakalpojuma izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam 
soda naudu 0.3% apmērā no nokavētā Pakalpojuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk 
kā 10% no nokavētā Pakalpojuma summas.
2.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Izpildītāja maksājamo soda naudu no Līgumā noteiktajiem 
Pasūtītāja maksājumiem, iepriekš rakstveidā par to informējot Izpildītāju. Soda naudas samaksa neatbrīvo 
Līdzējus no saistību izpildes.
2.7. Līguma finansēšana tiek veikta no projekta „Zinātniskās kapacitātes stiprināšana LLU ” Nr. A05-08 
(Z8).
2.8. Gadījuma, ja Līguma izpildes gaita stajas speķa izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, 
t.sk., tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme vai citi nodokļi un tiem pielīdzināmie 
maksājumi, kuri saistoši konkrētajam Līgumam, tad par nemainīgu tiek uzskatīta Līguma pamatsumma 
euro bez PVN, bet PVN, citi nodokļi un tiem pielīdzināmie maksājumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

3. Pakalpojuma pieņemšanas -  nodošanas nosacījumi
3.1. Izpildītājs sniedz Līguma noteikumiem atbilstošu Pakalpojumu 6 (sešu) nedēļu laikā pēc paraugu 
saņemšanas, analīžu rezultātus nosūtot uz e-pasta adresi: ilze.beitane@llu.lv
3.2. Par Pakalpojuma izpildes datumu uzskatāms datums, kad Pasūtītājs saņēmis analīžu rezultātus.
3.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Pakalpojuma neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas 
tiek fiksēti defekta aktā, Izpildītājam  jānovērš ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina 10 (desmit) darba 
dienu laikā.
3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstoša Pakalpojuma 
pieņemšanas.
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4.Liguma darbības laiks
4.1. Līgums stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

5. Līguma noteikumu grozīšana, tās darbības pārtraukšana
5 .1. Līguma darbības laikā Līdzēji drīkst veikt Līguma grozījumus, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 
61.pantā noteiktos gadījumus.
5.2. Līgumu var izbeigt, Līdzējiem rakstiski savstarpēji vienojoties. Šādā gadījumā Līguma darbība tiek 
uzskatīta par izbeigtu ar brīdi, kad Līdzēji parakstījuši protokolu par saistību izbeigšanu un savstarpējo 
norēķinu un saistību pilnīgu izpildi.
5.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, nosūtot Izpildītājam rakstveida 
paziņojumu, šādos gadījumos:

5.3.1. ja Izpildītājs veic nekvalitatīvu, Līguma 1.punkta noteikumiem neatbilstošu Pakalpojumu, par 
ko ir sastādīts Līguma 3.3.punktā norādītais defekta akts un trūkumi nav novērsti Līguma 
3.3.punktā norādītajā termiņā.

5.3.2. ja Izpildītājs veic Pakalpojumu par augstākām cenām kā norādīts Izpildītāja piedāvājumā.
5.3.3. ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu.
5.3.4. ja Pasūtītājs konstatē kādu no Publisko iepirkumu likuma 64.panta nosacījumiem.

6. Strīdu risināšanas kārtība
6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi 
protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo 
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

7. Nepārvarama vara
7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja  šāda neizpilde radusies 
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 
rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, 
iekšējie nemieri, blokādes, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, 
pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 
par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa 
uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam 
ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un
apakšuzņēmēju piesaiste (ja attiecināms)

8.1. Konkursā izraudzītais pretendents (Izpildītājs) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt 
piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma 
izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
8.2. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līguma noteikumos norādītajā kārtībā un 
gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līguma noteikumos norādītajos 
gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst konkursa dokumentos personālam 
izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika 
vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
8.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja  pastāv kāds no šādiem 
nosacījumiem:
8.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst konkursa dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām 
prasībām;
8.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai 
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām 
prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu konkursā 
izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst 
PIL 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;



8.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās 
iepirkuma līguma vērtības, atbilst -PIL 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas 
gadījumiem;
8.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja 
sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa dokumentos noteiktajiem 
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas 
sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa dokumentos 
noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro PIL 42.panta pirmās daļas noteikumus. 
PIL 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu 
iesniegts pasūtītājam.
8.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt konkursā izraudzītā pretendenta (Izpildītāja) personāla 
vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā 
laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 
nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem

9. Citi noteikumi
9.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un veido visu 
Līgumu kopumā un to nevar izmainīt vai labot bez abu Līdzēju rakstiskas vienošanās.
9.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis: Ilze Beitāne, tālrunis 28319461, e-pasts: Hy,e.beitane@ llu.lv
9.3. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis: Jevgeņija Makijenko, tālrunis 28167595, e-pasts:
jevgenija.makijenko@bior.lv
9.4. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma nosacījumu izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par 
Pasūtījuma pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, 
apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
9.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā vai pa faksu sūtīta) ir 
saistoša abiem Līdzējiem , un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Līdzējs, kurš 
nosūtījis informāciju ir saņēmis apstiprinājumu no otra Līdzēja par informācijas saņemšanu.
9.6. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena 
Līdzēja vai tās darbinieku rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību rezultātā.
9.7. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, Līdzēja amatpersonu paraksta tiesības, 
īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēja rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta 
adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī 
apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā 
Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā 
minētajiem Līdzēju pārstāvjiem un to rekvizītiem.
9.8. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam , kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 
pārņem viņu tiesības un pienākumus.
9.9. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar 1 (vienu) pielikumu 3 (trīs) eksemplāros, ar 
vienādu juridisku spēku, no kuriem divi glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Pasutitajs: Izpildītājs:

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Pārtikās drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskais institūts „BIOR”

Liela iela 2, Jelgava, LV -  3001 
Reģ.Nr. 90000041898 
Valsts kase, kods: TRELLV22 
Konts: LV77TREL9130319Q3:2QOB

Zinātņu prorektors: '

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1073 
Nodokļu maksātāja kods: 90009235333 
Valsts kase, kods: TRELLV22 
Konts: LV20TREL9160660001000
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Pielikums Nr. 1
Pie Līguma 

Nr.2018-LLU-1

ATKLĀTA KONKURSA
Dažādu analīžu veikšana projekta Nr. A05-08 (Z8) un TEPEK līguma

Nr. 3.2-10/TPK-22 ietvaros 
id.Nr. LLU/2017/119/ak

l.dala: AkrilamTda satura noteikšana ekstrudētos griķu produktos

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Nr.
p.k. Pasūtītāja izvirzītas prasības

Pretendenta
piedāvājums

1.
Veikt akrilamīda satura noteikšanu ekstrudētos griķu 
produktos Nodrošinās

2. Jānodrošina analīzes aptuveni 10* paraugiem Nodrošinās

3. Darbu izpildes laiks: ne ilgāk kā 6 (sešu) nedēļu laikā pēc 
paraugu saņemšanas Nodrošinās

4.

Analīžu rezultāti jānosūta uz e-pasta adresi: 
ilze,beitanei2iinbox.lv un oriģinālu pa pastu: LLU, PTF, NodrošināsRīgas iela 22, ne vēlāk kā 6 (sešu) nedēļu laikā pēc paraugu 
sanemšanas

Piedāvātā cena par 1 paraugu EUR bez PVN: 60.00

*Paraugu skaits tiks precizets līguma darbības laika, atkarībā no pretendenta 
norādītās cenas par 1 paraugu EUR bez PVN.
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Latvijas Republika
PĀRTIKAS DROŠĪBAS, DZĪVNIEKU VESELĪBAS 

UN VIDES ZINĀTNISKAIS INSTITŪTS “BIOR”
Lejupes iela 3, Rīga, LV - 1076« Latvija, talr. 67620526, fakss 67620434 

e-pasts: bior@bior.gov.lv: www.bior.gov.lv: reģ. Nr. 90009235333

ZINĀTNISKĀS PADOMES SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
Rīgā

2013. gada 24.maija Nr.7

2. Informācijā par Institūta direktora amata konkursa komisijas lēmumu un Zinātniskās 
padomes balsojums par izvirzīto pretendentu

Institūta zinātniskā padome, atklāti balsojot “par” -  4 (Veronika Buboviča, Dina Cīrule, 
Georgs Korņilovs, Janīna Daukste), pret - “nav”, atturas -  “nav”,

NOLEMJ:
Ar 2013.gada 1.jūliju Institūta direktora amatā apstiprināt Aivaru Bērziņu.

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs G. Korņilovs

IZRAKSTS PAREIZS 
Zinātniskā sekretāre I. Eizenberga

2014.gada 13.februāri
KOPIJA PAREIZA  
°ārtikas drošības, dzīvnieku veselības 
in vides zinātniskais institūts “BIOR"

Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides 
ztRSTTitslcais institūts “BÍOR" 
Niretóori palīgs

, . v

Rīgā. 3 - T -  Q \  ■
Zape M irdza Paikana
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