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Pasūtītāja līguma        Piegādātāja līguma  

reģistrācijas Nr. ______________      reģistrācijas Nr. _____________ 

 

 

Līgums par projektoru piegādi 
 

Rīgā,             2015.gada 16. decembrī 

 

Latvijas Jūras akadēmija (LJA), nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000040638 juridiskā 

adrese: Flotes ielā 12 k-1, Rīgā, LV-1016, tās rektora Jāņa Bērziņa personā, kas  darbojas 

pamatojoties uz LJA Satversmi, kas apstiprināta ar likumu ,,Par Latvijas Jūras akadēmijas 

Satversmi” , turpmāk saukts  „Pasūtītājs”, no vienas puses, un  

SIA “Tomega”, reģ.Nr. 40103361909, tā valdes locekļa Māra Aizbalta personā kurš rīkojas uz 

statūtu pamata (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, noslēdz sekojošu līgumu: 

 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pamatojoties uz 2015. gada 15. decembra LJA Iepirkumu komisijas sēdes protokolu Nr.2, 

iepirkuma identifikācijas Nr.LJA 2015/16.9-5. Pasūtītājs pasūta, un Piegādātājs apņemas 

piegādāt, projektorus 3gab., Panasonic PT-VX420 (turpmāk – Prece), saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju, cenām (1. pielikums) un Līguma noteikumiem. 

1.3. Preces piegādes adrese – Flotes iela 12 k-1, Rīgā, LV-1016. 

 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Pasūtītājs par piegādāto Preci apņemas samaksāt saskaņā ar šī līguma Pielikumā 

norādītajām cenām. Līguma summa ir EUR 2373.60 (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs 

eiro un 60 centi), t.sk. PVN 21% EUR 498,46 (četri simti deviņdesmit astoņi eiro un 46 centi), 

kopējā summa EUR 2872.06 (divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi eiro un 06 centi) 

2.2. Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam par piegādāto Preci, pārskaitot Piegādātāja 

norēķinu kontā preču pavadzīmē norādīto summu 10 (desmit) darba dienu laikā no Preces 

saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

2.3. Maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto bankas kontu, un par 

maksājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda nonāk Piegādātāja norādītās 

bankas kontā. 

2.4. Par preces piegādi atbild Piegādātājs, Līguma Pielikumā norādītajā Preces cenā ir ietverta 

Preces vērtība, kā arī visi izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi, nodokļiem, nodevām, 

nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, garantijas apkalpošanu un citi 

izdevumi, kas saistīti ar Līguma kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. 

 

 

3. Preces nodošanas kārtība 

3.1. Piegādātājs veic Līgumā norādītās preces piegādi, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas. 

3.2. Piegādātāja piegādātās preces kvalitāte un atbilstība tehniskajai specifikācijai tiek 

apstiprināta ar pieņemšanas - nodošanas aktu.  

3.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nodod Piegādātājam parakstītu preces pieņemšanas - 

nodošanas aktu vai izvirza pretenzijas par piegādātās preces kvalitāti. 

3.4. Ja kādai no pusēm rodas objektīvi iemesli, kas traucē izpildīt līguma saistības noteiktajā  

termiņā, tā paziņo otrai pusei par šādu apstākļu rašanos vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš no 

Līgumā noteiktā termiņa. Puses savstarpēji vienojoties un noformējot rakstiski vienošanos, var 

pagarināt šo termiņu.  
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4. Pušu saistības un atbildība 

4.1. Piegādātājs apņemas nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā apmainīt to uz sava rēķina 5 

(piecu) darba dienu laikā.  

4.2. Piegādātājs garantē piegādātajai Precei ražotāja garantijas termiņu – 3(trīs) gadi 

projektoram un spuldzei 500 stundas vai 6 mēneši, no preces piegādes datuma. Garantijas laikā 

bojājumi tiek novērsti 5 (piecu) darba dienu laikā.  

4.3. Ja preces defektu nav iespējams novērst 4.2.punktā minētajā laikā, pēc preces lietotāja 

pieprasījuma prece uz remonta laiku tiek nomainīta ar pēc tehniskajiem parametriem līdzvērtīgu 

preci. 

4.4. Piegādātājs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām un Preces ražotāja tehniskajiem un kvalitātes standartiem. 

4.5. Ja Piegādātāja piegādātās Preces darbības rezultātā tiek bojāta Pasūtītāja biroja tehnika, 

Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam rēķinu par nodarītajiem zaudējumiem. Piegādātājs sedz 

Pasūtītājam nodarītos zaudējumus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. 

4.6. Ja Piegādātājs objektīvu (pierādāmu) apstākļu dēļ (pārtraukta Preces ražošana u.tml.) nevar 

piegādāt Pielikumā minēto Preci, Piegādātājs var piedāvāt Pasūtītājam ekvivalentas Preces piegādi 

ar tādiem pašiem vai labākiem tehniskajiem parametriem, nepārsniedzot Pielikumā noteikto cenu. 

4.7. Piegādātājs un Pasūtītājs ir savstarpēji atbildīgi par nodarītajiem zaudējumiem. 

4.8. Ja Piegādātājs nepiegādā Preci Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,5% no līguma vērtības par katru nokavēto darba dienu. Piegādātāja nomaksātais 

līgumsods neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes. 

4.9. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpersoniski lauzt Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja 

Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto preces nodošanas termiņu. 

4.10. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neizdara maksājumus Piegādātājs ir tiesīgs piedzīt līgumsodu 

0,5% apmērā no aizkavēto maksājumu summas par katru nokavēto maksājuma dienu.  

 

 

5. Garantijas 
5.1.Piegādātājs garantē piegādātajai Precei ražotāja garantijas termiņu – 3(trīs) gadi 

projektoram un spuldzei 500 stundas vai 6 mēneši, no preču pieņemšanas- nodošanas akta un 

piegādāto iekārtu pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīža, kā arī nodrošina servisa 

pakalpojumus Latvijā. Garantijas termiņš ir spēkā, ja Pasūtītājs ievēro preces ražotājfirmu 

dotos ekspluatācijas noteikumus. Garantijas laikā bojājumi tiek novērsti 5 (piecu) darba dienu 

laikā. 

5.2. Visi Līguma noteikumi attiecas uz nomainīto un laboto Preci neierobežotu reižu  

skaitu garantijas darbības laikā.  

 

 

6. Nepārvaramas varas apstākļi 

6.1. Puses tiek atbrīvotas 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 kara darbības, blokādes, Valsts institūciju darbības vai citu Pusēm nekontrolējamu 

apstākļu rezultātā, ja šie apstākļi ir notikuši pēc Līguma parakstīšanas un ir tieši ietekmējuši 

Līguma izpildi. 

6.2. Līgumsaistību izpilde tiek pagarināta par laiku, kurā darbojas minētie apstākļi. 

6.3. Pusei, kuras saistību izpildi traucē minētie apstākļi, ir nekavējoties rakstiski jābrīdina otra 

puse par šo apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos. Nesavlaicīga paziņošana par nepārvaramiem 

apstākļiem liedz attiecīgai pusei uz tiem atsaukties. 

 

 

7. Pārējie noteikumi 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei. 

7.2. Līgums var tikt lauzts, abām pusēm savstarpēji vienojoties un otru pusi par to brīdinot 
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vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš. Līguma laušanas gadījumā tiek sastādīta vienošanās, 

paredzot tajā savstarpējo norēķinu kārtību.  

7.3. Visi strīdi, kas pusēm varētu rasties šī līguma izpildes gaitā, tiks risināti sarunu ceļā. Ja 

kādu no pusēm sarunu rezultāti neapmierina, jautājumi tiek risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas tiesās. 

7.4. Līgumā vai tā pielikumā ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai rakstiski, 

Pusēm parakstot papildus vienošanos. 

7.5. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa vienam katrai 

pusei. 

 

 

8. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs: 

Latvijas Jūras akadēmija 

Jur.adr. Flotes iela 12 k-1, Rīgā, LV-1016 

IZM Reģ Nr. 3343001281 

Nodokļu maks. Reģ.Nr. 90000040638 

Norēķinu konts: 

Valsts kase 

TRELLV22 

Nor. konts: LV63TREL9150178000000 

Tālr./Fax.: 67161125/67830138 

 

 

 Piegādātājs: 

SIA “ Tomega” 

"Piepilsētas", Krustkalni, LV-2111 

Reģ.Nr. 40103361909 

Swedbanka A/S 

Konta Nr. LV94HABA0551029881212 

Kods: HABALV2X 

Mob. +371 20022421 

Tel. +371 67048606 

E-pasts: info@tomega.lv 

 

 

 

Rektors J. Bērziņš 

 

                                                            (z.v.) 

Valdes loceklis M. Aizbalts                           

 

 

                                          ( z.v.) 

mailto:info@tomega.lv
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Pielikums 

2015.gada __.decembrī 
                                                                                            Pasūtītāja līguma reģistrācijas Nr.  _______________

  Piegādātāja līguma reģistrācijas Nr. _______________  
 

Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājums 

 
Tehniskās prasības Prasības apraksts Pretendenta piedāvājums 

Tehnoloģija LCD paneļi (x 3, R/G/B) 
Panasonic PT-VX420, LCD paneļi 

(x3, R/G/B) 

Gaismas jauda Ne mazāk kā 4500 lumeni 4500 lumeni 

Izšķirtspēja 
Ne mazāk kā XGA, 1024x768 attēla 

punktu matrica 
XGA, 1024x768 pikseļi 

Kontrasts Ne mazāk kā 12000:1 12000:1 

Vienas spuldzes resurss 
Ne mazākā kā 5000 stundas pilnajā 

gaismas režīmā 
Pilnas gaismas režīmā 5000h 

Optika 
Jānosedz vismaz 1.2–1.9:1 attāluma 

diapazons 
Attāluma diapozons 1.18–1.90:1 

Fona troksnis 
Ne vairāk kā 37 dB pilnajā gaismas 

režīmā 
37dB pilnā gaismas režīmā 

Pieslēgumi iebūvēti projektorā 
Vismaz: 2 x D-sub HD 15-pin 1 x 

HDMI 19-pin 

2x D-sub HD 15-pin 

1x HDMI 19-pin 

1 x RJ-45 

1 x D-sub 9-pin (RS232C) 

1 x Mini DIN 4pin (S-Video) 

1 x Pin jack (Composite VIDEO) 

Pipildus funkcijas 

 spuldzes dzesēšanas sistēma ar iespēju 

atslēgt no strāvas uzreiz pēc lietošanas  

 vismaz 10W iebūvēts skaļrunis audio 

atskaņošanai 

 trapeces korekcija vertikāli vismaz +/- 

40 grādi, horizontāli +/- 30 grādi 

 Spuldzes dzesēšanas sistēma ar 

iespēju atslēgt no strāvas uzreiz 

pēc lietošanas 

 10W skaļrunis audio atskaņošanai 

 Trapeces korekscija vertikāli +/- 

40 grādi, horizontāli +/- 30 grādi 

Svars Ne vairāk kā 3,3 kg 3,3 kg 

Garantijas laiks 
Projektoram ne mazāk kā 36 mēneši, 

spuldzei 500 stundas vai 6 mēneši 

Projektoram 36 mēneši, spuldzei 

500 stundas vai 6 mēneši 

  

N.P.K. Iepirkuma pozīcija Daudzums Cena bez PVN 

1. Projektors Panasonic PT-VX420 3 791,20 

  Kopā bez PVN: 2373,60 

  PVN 21% 498,46 

  Kopā ar PVN: 2872,06 

 

 

Pasūtītājs:      Piegādātājs: 

 

 

 

_____________________________      _______________________________ 

Rektors J. Bērziņš                                                             Valdes locelis M. Aizbalts 

 

   z.v.                                z.v. 

 


