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KONKURSA NOLIKUMS 

Par serveru piegādi 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2016/140 

2. PASŪTĪTĀJS 

2.1. Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 

3. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS 

3.1. Atklāts konkurss 

4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN TĀ DAĻAS 

4.1. Serveru piegāde un to kvalitātes uzturēšana saskaņā ar konkursa nolikuma (tālāk tekstā – 

nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un līguma 

projektā (nolikuma 4. pielikums) iekļautajiem nosacījumiem. 

4.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās 2 (divās) atsevišķās iepirkuma priekšmeta daļās: 

4.2.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļa – "Serveri #1"; 

4.2.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļa – "Serveri #2". 

5. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

5.1. Līguma izpildes laiks: 

5.1.1. serveru piegādi veic 25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās 

dienas; 

5.1.2. piegādāto serveru kvalitātes uzturēšanu nodrošina 5 (piecu) gadu laikā no to piegādes 

dienas. 

5.2. Līguma izpildes vieta – Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā. 

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN 

KĀRTĪBA 

6.1. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši šā nolikuma prasībām, latviešu valodā, 

cauršuj (caurauklo) un paraksta. 
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6.2. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas 

termiņš Latvijas Bankā – 2017. gada 7. februāris plkst. 10.00) vai iesniedz Latvijas Bankā 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), darbdienās no plkst. 8.30 līdz 

plkst. 17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2017. gada 

7. februāra plkst. 10.00, parakstoties piedāvājuma reģistrācijas lapā. Tālrunis uzziņām 

67022300, e-pasta adrese: konkursi@bank.lv. 

6.3. Uz aploksnes norāda: 

6.3.1. adresātu un pasūtītāja adresi – "Latvijas Bankas iepirkuma komisija,  

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, Latvija"; 

6.3.2. konkursam "Par serveru piegādi", iepirkums LB/2016/140; 

6.3.3. pretendenta nosaukumu un adresi. 

6.4. Piedāvājumu atvēršana notiks piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Latvijas Bankas 

apspriežu telpā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

6.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, par to 

iepriekš informējot pasūtītāja kontaktpersonu – Informācijas sistēmu pārvaldes vadītāju 

H. Ozolu (tālr. 67022378, e-pasta adrese: Harijs.Ozols@bank.lv). 

6.6. Piedāvājumus, ko iesniedz (iesūta) pēc noteiktā termiņa vai kas nav noformēti vai 

sagatavoti atbilstoši nolikuma 6.2. vai 6.3. punkta prasībām, nepieņem un atdod vai nosūta tā 

iesniedzējam. 

7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA 

7.1. Pretendents iesniedz: 

7.1.1. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, pretendenta reģistrācijas apliecības 

kopiju; 

7.1.2. tehnisko piedāvājumu ar tādu detalizācijas pakāpi, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par 

piedāvāto serveru atbilstību attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas, par kuru pretendents 

iesniedz piedāvājumu tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1. pielikums); 

7.1.3. nolikuma 2. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu, pilnībā aizpildītu pretendenta 

piedāvājumu, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 1. daļu; 

7.1.4. nolikuma 3. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu, pilnībā aizpildītu pretendenta 

piedāvājumu, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 2. daļu; 

7.1.5. ja pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā, izdruku (izziņu) no Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm 

profesiju grupās; 

7.1.6. detalizētu paskaidrojumu par iemesliem atšķirībām starp pretendenta darba ņēmēju 

vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem 

datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (detalizētais 

paskaidrojums iesniedzams tikai tādā gadījumā, ja no nolikuma 7.1.5. punktā minētās izdrukas 

konstatējams, ka pretendenta darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju 

grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo 

stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā 

valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti 

Valsts ieņēmumu dienesta interneta vietnē); 

7.1.7. ja pretendents, ir paredzējis līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 20% (divdesmit procentu) no kopējās attiecīgā līguma vērtības vai 

mailto:Harijs.Ozols@bank.lv
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lielāka (tālāk tekstā – apakšuzņēmējs), un attiecīgais apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas 

Republikā, apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopiju; 

7.1.8. ja pretendents, tā piesaistītais apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents 

balstās (tālāk tekstā – saistītā persona), nav reģistrēta Latvijas Republikā, pretendenta, tā 

apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 

apliecina, ka uz pretendentu, tā apakšuzņēmēju vai saistīto personu nav attiecināms neviens no 

Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.-4. punktā noteiktajiem pretendentu 

izslēgšanas gadījumiem un uz personu, kura ir pretendenta vai tā biedra (ja pretendents ir 

personālsabiedrība) valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai 

persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli (tālāk tekstā – 

pretendenta amatpersona), nav attiecināmi nolikuma Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 

pirmās daļas 1. punktā noteiktie gadījumi. 

7.2. Ja pretendents, tā apakšuzņēmējs vai saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, 

Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt pretendentam, 

kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt 

izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts 

kompetenta institūcija, kas apliecina, ka uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, tā norādīto saistīto 

personu, apakšuzņēmēju vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā  noteiktie pretendentu 

izslēgšanas gadījumi un uz personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās 

daļas 1. punktā noteiktie gadījumi. 

7.3. Nolikuma 7.1.8. punktā minētajai izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi 

pirms tās iesniegšanas dienas. 

7.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām. 

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta.   

8. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

UN IZVĒLE 

8.1. Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic slēgtās 

sēdēs, vērtējot katra pretendenta kvalifikāciju un piedāvājumu atsevišķi saskaņā ar  

Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem 

aktiem. 

8.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos: 

8.2.1. pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

8.2.2. uz pretendentu, pretendenta norādīto saistīto personu, apakšuzņēmēju vai 

personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība,  ir attiecināms kāds no 

Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas 

gadījumiem; 

8.2.3. pretendents nav iesniedzis Komisijas pieprasīto nolikuma 7.2. punktā minēto izziņu 

nolikumā noteiktajā termiņā;  

8.2.4. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

8.2.5. citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā. 



4 

 

8.3. Komisija izslēdz pretendentu (piedāvājumu) no turpmākās dalības konkursā, kā arī 

neizskata pretendenta piedāvājumu, ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.4. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura kvalifikācija un 

piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kura piedāvātā līgumcena attiecīgajā 

iepirkuma priekšmeta daļā ir viszemākā. 

8.5. Ja par iepirkuma uzvarētāju attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā atzītais pretendents 

nolikuma 9.1. punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Latvijas Bankai nolikuma 9.1. punktā 

minēto bankas ekspromisorisko galvojumu Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais 

pretendents atsakās slēgt līgumu, un lemt par līguma slēgšanu ar nākamo pretendentu, 

kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kurš piedāvājis nākamo 

zemāko līgumcenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. 

8.6. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents neparaksta līgumu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam, Komisija pieņem 

lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst 

nolikumā noteiktajām prasībām un kurš piedāvājis nākamo zemāko līgumcenu attiecīgajā 

iepirkuma priekšmeta daļā, vai pārtraukt iepirkumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma 

par iepirkuma procedūras rezultātiem saņemšanas iesniedz pasūtītāja akceptētu bankas 

ekspromisorisko līguma izpildes galvojumu 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta 

piedāvāto serveru piegādes un kvalitātes nodrošināšanas cenas ar PVN un ar darbības termiņu 

ne īsāku par 12 (divpadsmit) mēnešiem no līguma spēkā stāšanās dienas. Ekspromisorisko 

galvojumu Latvijas Banka izmantos, lai segtu pretendenta parādu, ja tāds radīsies līguma 

saistību nepienācīgas izpildes gadījumā, t.sk. līgumsodu, zaudējumus. 

9.2. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt, vai pārtraukt iepirkuma procedūru. 

9.3. Izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos. 

9.4. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 

9.5. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

pretendentu atlasei, kā arī pretendentu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

9.6. 3 (triju) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot visiem pretendentiem par 

pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu 

vai pārtraukšanu. 

9.7. Pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par 

nolikumu. 

9.8. Ja Komisija piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, atverot piedāvājumu, konstatē, ka tas nav 

noformēts atbilstoši prasībām – nav cauršūts (caurauklots) –, Komisijai ir tiesības saņemtos 

piedāvājuma dokumentus nekavējoties cauršūt (caurauklot), visiem Komisijas locekļiem par to 

parakstoties. 



5 

 

10. PRETENDENTA TIESĪBAS 

10.1. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. 

10.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku. 

10.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja 

pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt 

ieinteresētajiem piegādātājiem papildu informāciju vēlāk nekā 6 (sešas) dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasta adrese: konkursi@bank.lv; fakss – 

67022420; adrese – Latvijas Bankas iepirkuma komisijai K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

LV-1050), pieprasījumā norādot iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma procedūras 

nosaukumu. 

10.4. Pretendentam vai tā pilnvarotam pārstāvim ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmē, par to iepriekš informējot nolikuma 6.5. punktā minēto pasūtītāja kontaktpersonu. 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Pretendenta iesniegts piedāvājums ir pierādījums, ka pretendents: 

11.1.1. ir iepazinies ar šo nolikumu; 

11.1.2. ir sapratis un pieņēmis nolikumu, un ka tas nenostāda pretendentu neizdevīgā stāvoklī 

attiecībā pret pārējiem pretendentiem. 

11.2. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

11.3. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

11.4. Strīdus un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem risina sarunu ceļā. Ja sarunu 

rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskatīs Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

11.5. Nolikums sagatavots uz 19 (deviņpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 4 (četrām) 

lapām, 2. pielikums uz 2 (divām) lapām, 3. pielikums uz 2 (divām) lapām un 4. pielikums uz 

6 (sešām) lapām. 

*     *     * 

file:///C:/Users/KasparsS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/harry/AppData/Local/Microsoft/AppData/Documents%20and%20Settings/AppData/Documents%20and%20Settings/MaijaA/Local%20Settings/AppData/Local/MaijaA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tempor
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1. pielikums 

2016. gada 19. decembra 

konkursa LB/2016/140 nolikumam  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Serveris #1 

Pozīcija Specifikācija un piezīmes 

1. Korpuss Serveris ir ievietojams standarta 19" serveru statnē, aizņemot ne vairāk 

kā divas statnes vienības (2U). Komplektācijā ietver un piegādā 

atbilstošas teleskopiski izbīdāmas montāžas sliedes, aprīkotas ar 

kabeļu organizatoru 

2. Procesori Divi divdesmit divu kodolu 64-bitu x86 arhitektūras procesori, kuru 

kopējā jauda pēc SPECint_rate_base2006 testiem ir vismaz 1,700 

punkti un pēc SPECfp_rate_base2006 vismaz 1,050 punkti 

Piedāvātā servera modeļa veiktspējas rādītājiem jābūt pārbaudāmiem 

www.spec.org interneta vietnē 

3. Operatīvā atmiņa Vismaz 1 TB  ECC atmiņas. Atmiņa strādā ar maksimālo takts 

frekvenci, ko atbalsta servera pamatplate 

4. Diski un disku 

kontrolieris 

Vieta vismaz 8 karsti nomaināmiem SAS (vai līdzvērtīgas 

tehnoloģijas) SFF cietajiem diskiem 

12 Gbit/s SAS / 6 Gbit/s SATA disku kontrolieris nodrošina RAID 0, 

1, 5 un 6 atbalstu. Tas aprīkots ar vismaz 1 GB lielu kešatmiņu, kas 

darbojas gan lasīšanas, gan rakstīšanas režīmā un ir aizsargāta pret datu 

zaudēšanu elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā 

Divi vismaz 200 GB lieli, karsti nomaināmi 12 Gbit/s SAS SSD diski 

5. Tīkla kartes Pamatplatē integrēti vismaz divi 1 Gbit/s tīkla interfeisi 

Vismaz četri 10 Gbit/s tīkla interfeisi ar: 

- 10GBASE-SR SFP+ fiziskajiem interfeisiem 

- VMware NetQueue un Microsoft VMQ atbalstu 

- SR-IOV atbalstu 

- jumbo frames atbalstu 

6. FC HBA Vismaz divi Fibre Channel 16 Gbit/s interfeisi, kas pilnībā savietojami 

ar pasūtītāja Brocade 6510 FC komutatoriem un nodrošina 

automātisku pārslēgšanos starp 4, 8 un 16 Gbit/s ātrumiem 

7. Barošanas bloki 

un dzesēšana 

Serveris ir aprīkots ar dublētiem, karsti nomaināmiem ventilatoriem, 

visi papildus adapteri (HBA, tīkla kartes u.c.) ir ar pasīvo dzesēšanu 

Serveris ir aprīkots ar dublētiem, karsti nomaināmiem, savstarpēji 

aizstājamiem barošanas blokiem. Viena barošanas bloka iziešana no 

ierindas nedrīkst ietekmēt servera darbību 
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Pozīcija Specifikācija un piezīmes 

8. Vadības iespējas Serveris ir aprīkots ar vadības procesoru servera attālinātai vadībai un 

svarīgāko komponenšu (procesori, atmiņa, disku apakšsistēma, 

dzesēšanas sistēma, barošanas bloki un  tīkla interfeisi) darbības 

parametru novērošanai, t.sk. ar iespēju nosūtīt paziņojumus par 

problēmām attālinātam vadības serverim, izmantojot SNMP un e-pastu 

Servera vadību nodrošina arī izslēgtam serverim 

Vadības procesors servera vadību nodrošina, izmantojot interneta 

pārlūkprogrammu bez speciālas programmatūras uzstādīšanas 

Vadības procesors nodrošina vadības sesijas datu šifrēšanu, izmantojot 

SSL 

Vadības procesors nodrošina attālinātu pieeju servera konsolei, tai 

skaitā grafiskā režīmā, kā arī attālinātu datu uzglabāšanas iekārtu 

(CD/DVD/USB) pieslēgšanu un servera ielādi no tām 

Vadības procesors ir aprīkots ar atsevišķu tīkla interfeisu 

9. Papildu 

nosacījumi 

Serveris aprīkots ar TPM 2.0 drošības moduli  

Servera modelis ar piedāvāto procesoru sēriju ir ietverts Microsoft 

Windows Server Catalog ar atbalstu Microsoft Windows Server 2016 

operētājsistēmai 

Servera modelis ar piedāvāto procesoru sēriju ir ietverts VMware 

Compatibility Guide ar atbalstu ESXi 6.x serveru virtualizācijas videi 

Visas servera komponentes ir savietojamas ar Microsoft Windows 

Server 2016 un VMware ESXi 6.x operētājsistēmu 

Serveris ir marķēts ar piegādātāja nosaukuma zīmi un uzturēšanas 

termiņu 

Atļauts piedāvāt tikai jaunu un iepriekš nelietotu serveri, izmantojot 

tikai serveru ražotāja oriģinālās komponentes 

Visi serveri ir identiski viena ražotāja produkti 

 

2. Serveris #2 

Pozīcija Specifikācija un piezīmes 

1. Korpuss Serveris ir ievietojams standarta 19" serveru statnē, aizņemot ne vairāk 

kā divas statnes vienības (2U). Komplektācijā ietver un piegādā 

atbilstošas teleskopiski izbīdāmas montāžas sliedes, aprīkotas ar 

kabeļu organizatoru 

2. Procesori Divi četrpadsmit kodolu 64-bitu x86 arhitektūras procesori, kuru 

kopējā jauda pēc SPECint_rate_base2006 testiem ir vismaz 1,300 

punkti un pēc SPECfp_rate_base2006 vismaz 920 punkti 
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Pozīcija Specifikācija un piezīmes 

Piedāvātā servera modeļa veiktspējas rādītājiem jābūt pārbaudāmiem 

www.spec.org interneta vietnē 

3. Operatīvā atmiņa Vismaz 256 GB  ECC atmiņas. Atmiņa strādā ar maksimālo takts 

frekvenci, ko atbalsta servera pamatplate, atmiņas moduļi nav mazāki 

par 32 GB 

4. Diski un disku 

kontrolieris 

Vieta vismaz 8 karsti nomaināmiem SAS (vai līdzvērtīgas 

tehnoloģijas) SFF cietajiem diskiem 

12 Gbit/s SAS / 6 Gbit/s SATA disku kontrolieris nodrošina RAID 0, 

1, 5 un 6 atbalstu. Tas aprīkots ar vismaz 1 GB lielu kešatmiņu, kas 

darbojas gan lasīšanas, gan rakstīšanas režīmā un ir aizsargāta pret datu 

zaudēšanu elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā 

Divi vismaz 200 GB lieli, karsti nomaināmi 12 Gbit/s SAS SSD diski  

5. Papildus disku 

kaste, diski un 

disku kontrolieris 

Ārēja, ar dublētu 12 Gbit/s SAS savienojumu pieslēdzama disku kaste, 

kurā ir vieta vismaz 20 karsti nomaināmiem SAS (vai līdzvērtīgas 

tehnoloģijas) SFF cietajiem diskiem 

Disku kontrolieris ārējās disku kastes pieslēgšanai nodrošina JBOD, 

RAID 0, 1, 5 un 6 atbalstu. Tas aprīkots ar vismaz 1 GB lielu 

kešatmiņu, kas darbojas gan lasīšanas, gan rakstīšanas režīmā un ir 

aizsargāta pret datu zaudēšanu elektroenerģijas piegādes pārtraukuma 

gadījumā 

Disku kastē ievietoti ne mazāk kā 7 karsti nomaināmi 12 Gbit/s SAS 

SSD diski ar kopējo apjomu (RAID 0) vismaz 26.8 TB 

6. Tīkla kartes Pamatplatē integrēti vismaz divi 1 Gbit/s tīkla interfeisi 

Vismaz divi 10 Gbit/s tīkla interfeisi ar: 

- 10GBASE-SR SFP+ fiziskajiem interfeisiem 

- VMware NetQueue un Microsoft VMQ atbalstu 

- SR-IOV atbalstu 

- jumbo frames atbalstu 

7. FC HBA Vismaz divi Fibre Channel 16 Gbit/s interfeisi, kas pilnībā savietojami 

ar pasūtītāja Brocade 6510 FC komutatoriem un nodrošina 

automātisku pārslēgšanos starp 4, 8 un 16 Gbit/s ātrumiem 

8. Barošanas bloki 

un dzesēšana 

Serveris ir aprīkots ar dublētiem, karsti nomaināmiem ventilatoriem, 

visi papildus adapteri (HBA, tīkla kartes u.c.) ir ar pasīvo dzesēšanu 

Serveris ir aprīkots ar dublētiem, karsti nomaināmiem, savstarpēji 

aizstājamiem barošanas blokiem. Viena barošanas bloka iziešana no 

ierindas nedrīkst ietekmēt darbību 

Papildus disku kaste ir aprīkota ar dublētiem, karsti nomaināmiem, 

savstarpēji aizstājamiem barošanas blokiem. Viena barošanas bloka 

iziešana no ierindas nedrīkst ietekmēt darbību 
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Pozīcija Specifikācija un piezīmes 

9. Vadības iespējas Serveris ir aprīkots ar vadības procesoru servera attālinātai vadībai un 

svarīgāko komponenšu (procesori, atmiņa, disku apakšsistēma, 

dzesēšanas sistēma, barošanas bloki un  tīkla interfeisi) darbības 

parametru novērošanai, t.sk. ar iespēju nosūtīt paziņojumus par 

problēmām attālinātam vadības serverim, izmantojot SNMP un e-pastu 

Servera vadību nodrošina arī izslēgtam serverim 

Vadības procesors servera vadību nodrošina, izmantojot interneta 

pārlūkprogrammu bez speciālas programmatūras uzstādīšanas 

Vadības procesors nodrošina vadības sesijas datu šifrēšanu, izmantojot 

SSL 

Vadības procesors nodrošina attālinātu pieeju servera konsolei, tai 

skaitā grafiskā režīmā, kā arī attālinātu datu uzglabāšanas iekārtu 

(CD/DVD/USB) pieslēgšanu un servera ielādi no tām 

Vadības procesors ir aprīkots ar atsevišķu tīkla interfeisu 

Servera vadības programmatūra nodrošina arī ārējās disku kastes 

darbības parametru novērošanu 

10. Papildu 

nosacījumi 

Serveris aprīkots ar TPM 2.0 drošības moduli  

Servera modelis ar piedāvāto procesoru sēriju ir ietverts Microsoft 

Windows Server Catalog ar atbalstu Microsoft Windows Server 2016 

operētājsistēmai 

Servera modelis ar piedāvāto procesoru sēriju ir ietverts VMware 

Compatibility Guide ar atbalstu ESXi 6.x serveru virtualizācijas videi 

Visas servera komponentes ir savietojamas ar Microsoft Windows 

Server 2016 un VMware ESXi 6.x operētājsistēmu 

Serveris ir marķēts ar piegādātāja nosaukuma zīmi un uzturēšanas 

termiņu 

Atļauts piedāvāt tikai jaunu un iepriekš nelietotu serveri, izmantojot 

tikai serveru ražotāja oriģinālās komponentes 

Visi serveri ir identiski viena ražotāja produkti 
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2. pielikums 

2016. gada 19. decembra 

konkursa LB/2016/140 nolikumam 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1. DAĻAI 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 

 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība  

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ 

(norāda pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un telefona numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk 

tekstā – saistītā persona), uz kuras/-u iespējām 

konkrētā līguma izpildei balstās pretendents 

(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi un saistītās personas lomu** 

iepirkuma līguma izpildē) 

 

Informācija par katru apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% 

(divdesmit procentu) no līguma kopējās vērtības 

vai lielāka (tālāk tekstā – apakšuzņēmējs), un 

katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nodot 

paredzēto iepirkuma līguma daļu 

 

Piezīme 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības 

dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un resursiem, 

kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti. 
 

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotā konkursa "Par 

serveru piegādi" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2016/140) iepirkuma priekšmeta 1. daļā 

"Serveri #1" un piedāvā piegādāt serverus un nodrošināt to kvalitāti atbilstoši konkursa 

nolikumā izvirzītajām prasībām un par šādu cenu (euro bez PVN):  

 

Pozīcijas nosaukums 
Vienības cena Skaits Kopā līgumcena 

A B C = (A x B) 

Serveris #1  4  
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Apliecinām, ka: 

1. pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem 

pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā gadījumiem; 

2. uz personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētie apstākļi; 

3. uz saistīto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie 

apstākļi (norāda, ja pretendents saistīto personu piesaisti ir paredzējis); 

4. uz apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie 

apstākļi (norāda, ja pretendents apakšuzņēmēju piesaisti ir paredzējis); 

5.  piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību 

izpildei, t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī to kvalitātes 

uzturēšanu. 

 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

konkursa Nr. LB/2016/140 "Par serveru piegādi" nolikumam. 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: ____________________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ________________________________________ 

 

Datums: _______________ 
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3. pielikums 

2016. gada 19. decembra 

konkursa LB/2016/140 nolikumam 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2. DAĻAI 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 

 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība  

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ 

(norāda pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un telefona numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk 

tekstā – saistītā persona), uz kuras/-u iespējām 

konkrētā līguma izpildei balstās pretendents 

(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi un saistītās personas lomu** 

iepirkuma līguma izpildē) 

 

Informācija par katru apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% 

(divdesmit procentu) no līguma kopējās vērtības 

vai lielāka (tālāk tekstā – apakšuzņēmējs), un 

katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nodot 

paredzēto iepirkuma līguma daļu 

 

Piezīme 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu apvienības 

dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un resursiem, 

kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti. 
 

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotā konkursa "Par 

serveru piegādi" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2016/140) iepirkuma priekšmeta 2. daļā 

"Serveri #2" un piedāvā piegādāt serverus un nodrošināt to kvalitāti atbilstoši konkursa 

nolikumā izvirzītajām prasībām un par šādu cenu (euro bez PVN):  

 

Pozīcijas nosaukums 
Vienības cena Skaits Kopā līgumcena 

A B C = (A x B) 

Serveris #2  2  
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Apliecinām, ka: 

1. pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem 

pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā gadījumiem; 

2. uz personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētie apstākļi; 

3. uz saistīto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie 

apstākļi (norāda, ja pretendents saistīto personu piesaisti ir paredzējis); 

4. uz apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie 

apstākļi (norāda, ja pretendents apakšuzņēmēju piesaisti ir paredzējis); 

5.  piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību 

izpildei, t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli, kā arī to kvalitātes 

uzturēšanu. 

 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

konkursa Nr. LB/2016/140 "Par serveru piegādi" nolikumam. 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: ____________________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ________________________________________ 

 

Datums: _______________ 
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4. pielikums 

2016. gada 19. decembris 

konkursa LB/2016/140 nolikumam  

 

Rīga 2017. gada ___ . __________ PROJEKTS 

 

LĪGUMS 

Nr. LB–07/2017/ 

 

Par serveru piegādi 
Iepirkums LB/2016/140 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) _______________ (pārstāvja amats, vārds un 

uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar _______________ (pārstāvības tiesību pamats), no 

vienas puses, un _______________ (iepirkuma uzvarētājs) (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) 

_______________ (pārstāvja amats, vārds un uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar 

_______________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; 

katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt PASŪTĪTĀJAM serverus (tālāk 

tekstā – PRECE) un nodrošināt to kvalitātes uzturēšanu saskaņā ar konkursa LB/2016/140 

nolikumu, tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu 

iepirkuma priekšmeta _. daļā (LĪGUMA 2. pielikums). 

2. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

2.1. IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā nedrīkst iesaistīt 

krimināli sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

2.2. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 1 (vienu) darbadienu pirms LĪGUMA izpildes PASŪTĪTĀJA 

telpās vai teritorijā rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu. 

2.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA fiziskajai 

personai pildīt LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, rakstiski paziņojot par to 

IZPILDĪTĀJAM. 

2.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA fiziskajai personai pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJS to aizstāj ar citu fizisko personu. Ja 

IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM 

nesamērīgi lielus izdevumus, IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu 

paskaidrojumu un PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 

2.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj LĪGUMA 2.1. vai 2.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar LĪGUMA 2.4. punktu IZPILDĪTĀJA fiziskā persona var pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības IZPILDĪTĀJA fizisko personu 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā neielaist vai no tās izraidīt. 

2.6. IZPILDĪTĀJS, pildot LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, ievēro PASŪTĪTĀJA 

iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 
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2.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu 

ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJA telpās 

vai teritorijā iesaistīto nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā pirms LĪGUMA izpildes uzsākšanas PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā 

un visā laikposmā, kad LĪGUMS PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA 

atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ir 

________________________________ (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts). 

3. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās dienas. 

3.2. Vienlaikus ar PRECES piegādi IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. PASŪTĪTĀJS, parakstot PRECES 

piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecina PRECES saņemšanas faktu. 

3.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda PRECES 

atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, vai, ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS 

konstatē trūkumus, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI. 

3.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem novērš PRECES trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PRECES nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību 

LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI. 

3.5. PRECES piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS piegādājis PRECI PASŪTĪTĀJAM 

un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu 

dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES piegādes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 3.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

4. KAVLITĀTES NODORŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti 5 (piecus) gadus no PRECES piegādes dienas 

(tālāk tekstā – garantijas laiks). 

4.2. Garantijas laikā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš 

PRECES trūkumus un defektus (tālāk tekstā – defekts), par kuriem PASŪTĪTĀJS paziņojis 

IZPILDĪTĀJAM. 

4.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES defektu, PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

paziņojumu pa faksu ____________ vai e-pastu ___________. 

4.4. IZPILDĪTĀJS novērš PRECES defektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma saņemšanas, saņemot bojāto PRECI pie PASŪTĪTĀJA K. Valdemāra ielā 2A, 

Rīgā, un nododot PASŪTĪTĀJAM salaboto vai jauno PRECI. 
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4.5. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 4.4. punktā noteikto termiņu vai neveic 

LĪGUMA 4.4. punktā noteiktos darbus kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS var izvēlēties citu izpildītāju, 

par kura pakalpojumiem IZPILDĪTĀJS samaksā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

4.6. Kvalitātes nodrošināšanā ir ietverta PRECES un tās vadības programmatūras kļūdu 

labojumu, jauninājumu un jaunāko versiju piegāde vai pieejamība PASŪTĪTĀJAM internetā 

bez papildu samaksas. 

5. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Maksa par PRECI ir _____ EUR (summa cipariem) (________________ (summa vārdiem) 

euro), t.sk. atlīdzība par LĪGUMA saistību izpildi ____ EUR (__________) un 21% pievienotās 

vērtības nodoklis ____ EUR (__________). Maksā par PRECI ir iekļauti visi izdevumi, kas 

IZPILDĪTĀJAM nepieciešami saistībā ar PRECES piegādi un tās kvalitātes nodrošināšanu, 

t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi un nodevas.  

5.2. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 5.1. punktā minēto maksu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc PRECES pieņemšanas un PRECES piegādi apliecinoša dokumenta/rēķina 

abpusējas parakstīšanas. 

5.3. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA akceptētu bankas izdotu 

LĪGUMA izpildes ekspromisorisko galvojumu __________ EUR [10% (desmit procenti) no 

IZPILDĪTĀJA piedāvātās maksas par (ar PVN) PRECES piegādi un tās kvalitātes 

nodrošināšanu] apmērā, kura termiņš par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz LĪGUMA 4.1. punktā 

minēto termiņu un ar kuru banka garantē atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parādu, ja 

tāds rodas LĪGUMA saistību nepienācīgas izpildes gadījumā, t.sk. līgumsodu, zaudējumus. 

IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisorisko galvojumu pa 

daļām, ievērojot nosacījumu, ka atsevišķas bankas ekspromisoriskā galvojuma daļas spēkā 

esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu. 

5.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt bankas ekspromisorisko galvojumu vai tā 

pagarinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

tā saņemšanas. 

5.5. Ja IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisorisko galvojumu pa daļām, 

IZPILDĪTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms bankas ekspromisoriskā galvojuma termiņa beigām 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisoriskā galvojuma pagarinājumu. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Par LĪGUMA 3.1., 4.4. vai 5.5. punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no LĪGUMA 5.1. punktā 

paredzētās maksas par PRECI par katru kavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā  

10% (desmit procentu) no maksas par PRECI. 

6.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no 

LĪGUMĀ noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma IZPILDĪTĀJAM, vai arī IZPILDĪTĀJAM 

līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas 

dienas. 

6.3. Par LĪGUMA 5.2. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā maksājuma 
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summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no 

kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu 

laikā no attiecīga IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 

6.4. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistības izpildes termiņa 

un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.  

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt 

vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – 

NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI).  

7.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības NEPĀRVARAMAS VARAS 

APSTĀKĻU dēļ, nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību 

atsaukties uz NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻIEM kā uz atbrīvošanas no atbildības 

pamatu. 

7.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes 

termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS VARAS 

APSTĀKĻU darbības laiku. 

7.4. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt 

LĪGUMĀ noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

8.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski pieejamu 

informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus.  

8.2. LĪGUMA 8.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai ja LĪGUMS izbeidzas 

citādi. 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

9.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

9.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 4.4. punktā noteikto termiņu vairāk par 10 (desmit) 

kalendārajām dienām; 

9.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 3.1. punktā noteikto termiņu vairāk par 20 (divdesmit) 

kalendārajām dienām; 

9.1.3. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 5.5. punktā minēto termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) 

kalendārajām dienām; 

9.1.4. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar  

LĪGUMA 9.1.1., 9.1.2. vai 9.1.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā 
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PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA 5.1. punktā 

paredzētās maksas par PRECI. 

9.3. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, 

PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no 

LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. 

9.4.  Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas LĪGUMĀ noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot 

līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par 

to paziņojot IZPILDĪTĀJAM un saņemot IZPILDĪTĀJA iesniegtajā bankas ekspromisoriskajā 

LĪGUMA izpildes galvojumā minēto summu pilnā apjomā. 

10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, izskata 

Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

10.2. LĪGUMS sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. LĪGUMA 3.2. punktā noteikto dokumentu PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgs parakstīt 

PASŪTĪTĀJA __________ 

11.2. LĪGUMA 3.3., 3.4. un 5.4. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt 

PASŪTĪTĀJA __________ 

11.3. LĪGUMA 4.3. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt PASŪTĪTĀJA 

__________ 

11.4. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai LĪGUMA 

saistību izpildei. 

11.5. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.6. Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

11.7. LĪGUMS uzrakstīts uz _ (______) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz _ (_____) lapām un  

2. pielikums uz _ (_______) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas 

pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

12.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 

ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, 

BIC LACBLV2X. 
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12.2. IZPILDĪTĀJS –  

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

________________ ___________________ 

/…../ /…../ 

2017. gada ___. ____________ 2017. gada ___. ____________ 

 

 


