
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 

2017. gada 1. februāra sēdes lēmumu, 

2. protokols 

 

 

I. Krastiņa 

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītāja 

 

 

KONKURSA NOLIKUMS 

Par interjera dekoratīvi mākslinieciskā stikla apdares 

risinājuma izstrādi, izgatavošanu, piegādi un montāžu  

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2017/13 

2. PASŪTĪTĀJS 

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

3. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS 

3.1. Atklāts konkurss 

4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

4.1. Interjera dekoratīvi mākslinieciskā stikla apdares risinājuma liftam 3 (trīs) 

vertikālajās plaknēs, ar tematisko nosaukumu "Zelta ābele" (tālāk tekstā – Zelta ābele), 

izstrāde, Zelta ābeles izgatavošana, piegāde un montāža Latvijas Bankas ēkā 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 209. un 209.a telpā (tālāk tekstā viss kopā – darbs) un darba 

kvalitātes nodrošināšana saskaņā ar konkursa nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) 

tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un iepirkuma 

līguma projektā (nolikuma 2. pielikums) minētajiem nosacījumiem. 

5. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

5.1. Līguma izpildes laiks: 

5.1.1. Zelta ābeles skices (mērogā 1:10), tehnisko rasējumu (grafiskā dizaina programmā 

digitālā formātā) (tālāk tekstā – makets) un parauga (izmēri: ne mazāk kā 40 × 40 cm) 

izgatavošanu veic 3 (trīs) kalendāro nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas un pasūtītāja 

nosūtītā uzaicinājuma uzsākt Zelta ābeles skices, maketa un parauga izgatavošanu 

saņemšanas; 

5.1.2. Zelta ābeles izgatavošanu veic 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā pēc nolikuma 

5.1.1. punktā minētās skices, maketa un parauga saskaņošanas ar pasūtītāju; 

5.1.3. piegādi un montāžu veic 4 (četru) kalendāro nedēļu laikā pēc pasūtītāja 

uzaicinājuma uzsākt montāžas darbus saņemšanas; 

5.1.4. darba kvalitātes nodrošināšanu veic 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc darba 

izpildes dienas. 
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5.2. Piegādes un montāžas vieta – Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra iela 2A, Rīga, 209. 

un 209.a telpa. 

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, 

LAIKS UN KĀRTĪBA  

6.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta. 

6.2. Piedāvājuma dokumentus noformē atbilstoši nolikuma prasībām, latviešu valodā, 

cauršuj (caurauklo) un paraksta. 

6.3. Piedāvājuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu 

(saņemšanas termiņš Latvijas Bankā – 2017. gada 7. marta plkst. 10.30) vai iesniedz 

Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas) darbadienās no 

plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 

16.15) līdz 2017. gada 7. marta plkst. 10.30, parakstoties piedāvājuma iesniegšanas 

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

6.4. Uz aploksnes norāda: 

6.4.1. adresātu un pasūtītāja adresi: Latvijas Bankas iepirkuma komisija,  

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050; 

6.4.2. konkursam "Par interjera dekoratīvi mākslinieciskā stikla apdares risinājuma 

izstrādi, izgatavošanu, piegādi un montāžu", iepirkums LB/2017/13; 

6.4.3. pretendenta nosaukumu un adresi. 

6.5. Piedāvājumu atvēršana notiks piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Latvijas Bankas 

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

beigām. 

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

iepriekš informējot pasūtītāja kontaktpersonu – Tehniskās pārvaldes vecāko projektu 

vadītāju Aiju Straupenieci (tālr. 6702 2433, e-pasta adrese: Aija.Straupeniece@bank.lv).  

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

atbilstoši nolikuma 6.3. vai 6.4. punktā noteiktajām prasībām, nepieņem un atdod vai 

nosūta tā iesniedzējam. 

7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA  

7.1. Pretendents iesniedz: 

7.1.1. pretendenta piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 3. pielikumā noteikto formu; 

7.1.2. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, pretendenta reģistrācijas 

apliecības kopiju; 

7.1.3. ja pretendents ir paredzējis līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju1, kura 

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

vai lielāka, un attiecīgais apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikā, 

apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopiju; 

7.1.4. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par 

personu apvienības izveidošanu; 

7.1.5. ja pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā, izdrukas (izziņas) no Valsts 

ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā 

piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās; 

                                                 
1 Šā nolikuma izpratnē par apakšuzņēmēju ir atzīstams pretendenta piesaistīts pakalpojumu sniedzējs, kurš 

nodrošina faktisko izpildi daļai no līguma priekšmetā paredzētajām saistībām. Par apakšuzņēmējiem šā 

nolikuma izpratnē nav atzīstami materiālu piegādātāji. 
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7.1.6. detalizētu paskaidrojumu par iemesliem atšķirībām starp pretendenta vai tā 

piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju 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 minētajām izdrukām konstatējams, ka 

pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju 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 

mājaslapā internetā); 

7.1.7. ja pretendents, tā piesaistītais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība 

ir 20% (divdesmit procentu) no kopējās līguma vērtības vai lielāka (tālāk tekstā arī – 

apakšuzņēmējs), vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās savas atbilstības no 

nolikuma 8.2.3., 8.2.4. vai 8.2.5. punkta izrietošajām kvalifikācijas prasībām 

apliecināšanai (tālāk tekstā – saistītā persona), nav reģistrēta Latvijas Republikā, izziņas, 

ko izsniegusi pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts 

kompetenta institūcija, kas apliecina, ka uz pretendentu, tā apakšuzņēmēju vai saistīto 

personu nav attiecināms neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļa 

1. –4. punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

7.1.8. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, nodokļu administrācijas iestādē 

pretendenta reģistrācijas valstī iesniegtos jaunākos finanšu pārskatus (t.sk. bilance, peļņas 

vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla pārmaiņu pārskats un 

pielikumi) un attiecīgo revidentu ziņojumu, ja tāds ir; 

7.1.9. pretendenta pieredzi apliecinošo līgumu ietvaros, par kuriem pretendents sniedzis 

informāciju atbilstoši nolikuma 3. pielikuma formā noteiktajām prasībām, izstrādātos 

ilustratīvi vizuālos materiālus. 

7.2. Ja pretendents savas atbilstības no nolikuma 8.2.3., 8.2.4. vai 8.2.5. punkta 

izrietošajām kvalifikācijas prasībām apliecināšanai balstās uz citas personas (tālāk tekstā 

– saistītā persona) iespējām, pretendents piedāvājumā papildus iekļauj šādus dokumentus: 

7.2.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei; 

7.2.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas 

atbilstību no nolikuma 8.2.3., 8.2.4. vai 8.2.5. punkta izrietošajām kvalifikācijas 

prasībām; 

7.2.3. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas reģistrācijas 

apliecības kopiju. 

7.3. 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 attiecīgās ārvalsts kompetentu institūciju izziņas, kas apliecina, 

ka uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, pretendenta norādīto saistīto personu, 

apakšuzņēmēju vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav 

attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktie pretendentu izslēgšanas 

gadījumi un 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. 
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7.4. Nolikuma 7.1.7. punktā minētajām izziņām jābūt izsniegtām ne agrāk kā 1 (vienu) 

mēnesi pirms to iesniegšanas dienas. 

7.5. Ja pretendents neiesniedz nolikuma 7.3. punktā minētās izziņas noteiktajā termiņā, 

Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības konkursā. 

8. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU 

VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE 

8.1. Pretendentu atlasi, piedāvājuma atbilstības pārbaudi un vērtēšanu 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. pretendenta (vai tā biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība) pašu kapitāla 

attiecība pret kopējiem aktīviem jaunākajos Valsts ieņēmumu dienestā vai līdzvērtīgā 

nodokļu administrācijas iestādē citā valstī iesniegtajos finanšu pārskatos ir mazāka par 

5% (pieciem procentiem); 

8.2.3. pretendenta vidējais finanšu neto apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 

2015. un 2016. gadā) ir mazāks nekā 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) bez PVN 

gadā;  

8.2.4. pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012.–2016. gads, kā arī  

2017. gads līdz piedāvājuma iesniegšanai) nav izpildījis vismaz 2 (divus) līgumus, kur 

katra līguma ietvaros pretendents ir izgatavojis un uzstādījis interjera dekoratīvi 

māksliniecisku stikla apdari, kas paredzēti publiskai apskatei; 

8.2.5. pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012.–2016. gads, kā arī 2017. gads 

līdz piedāvājuma iesniegšanai) nav izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumu, kura ietvaros 

pretendents ir veicis interjera dekoratīvi mākslinieciska stikla apdares izgatavošanu un 

uzstādīšanu ne mazāk kā 25 000 EUR (divdesmit piecu tūkstošu euro) bez PVN apjomā; 

8.2.6. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai 

vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 

8.2.7. 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 minētajiem izslēgšanas nosacījumiem; 

8.2.8. pretendents nav iesniedzis Komisijas pieprasīto izziņu nolikumā noteiktajā termiņā; 

8.2.9. citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā. 

8.3. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad: 

8.3.1. pretendentu atlases prasībām, kuras izriet no nolikuma 8.2.2. un 8.2.7. punkta, ir 

jāatbilst visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem); 

8.3.2. katrai pretendentu kvalifikācijas prasībai, kura izriet no nolikuma 8.2.3., 8.2.4. vai 

8.2.5. punkta, ir jāatbilst vismaz vienam personu apvienības dalībniekam 

(personālsabiedrības biedram); 

8.3.3. visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem) ir 

jāuzņemas solidāra atbildība par līguma saistību izpildi. 

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

neizskata pretendenta piedāvājumu, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā 

noteiktajām prasībām. 
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8.5. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura kvalifikācija 

un piedāvājums atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām un kura piedāvātā 

līgumcena ir viszemākā.   

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

darbadienu laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam vai 

neizpilda nolikuma 10.8. punkta prasības, Komisija lemj par līguma slēgšanu ar nākamo 

pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un 

piedāvājums ir ar nākamo zemāko līgumcenu, vai pārtrauc iepirkuma procedūru, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9. IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 

9.1. Iepirkuma līguma projektu sk. nolikuma 2. pielikumā. 

10. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

10.1. Lemt par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai 

pārtraukšanu. 

10.2. Izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos. 

10.3. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 

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

nepieciešams pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

10.5. Paziņot visiem pretendentiem par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 3 (triju) darbadienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas. 

10.6. Pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par 

nolikumu. 

10.7. 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. 

10.8. Komisija ir tiesīga prasīt, lai pretendents – personu apvienība, attiecībā, uz kuru 

pieņemts lēmums slēgt līgumu, – izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam 

(piemēram, pilnsabiedrībai), ja Komisijas ieskatā tas būs nepieciešams līguma noteikumu 

sekmīgai izpildei. 

11. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

11.1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto piedāvājumu. 

11.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka 

piedāvājums saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku. 

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

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

papildu informāciju vēlāk nekā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām (fakss – 67022420; adrese: Latvijas Bankas iepirkuma 

komisijai, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, e-pasta adrese: konkursi@bank.lv), 

pieprasījumā norādot iepirkuma numuru un konkursa nosaukumu.  
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11.4. Pretendentam vai tā pārstāvim ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmē, par to iepriekš informējot nolikuma 6.6. punktā norādīto pasūtītāja 

kontaktpersonu. 

12. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

12.1. Zelta ābelei paredzētās vietas apskate Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, 

Rīgā, notiks 2017. gada 21. februārī plkst. 10.00. Pieteikšanās apskatei pie nolikuma 

6.6. punktā norādītās pasūtītāja kontaktpersonas līdz 2017. gada 20. februāra plkst. 15.00. 

12.2. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir pierādījums, ka pretendents: 

12.2.1. ir iepazinies ar nolikumu; 

12.2.2. ir sapratis un pieņēmis nolikuma noteikumus, un tie nenostāda pretendentu 

neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem pretendentiem. 

12.3. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

12.4. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

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

sarunu rezultātā puses nespēj vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

12.6. Nolikums uzrakstīts uz 24 (divdesmit četrām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 

5 (piecām) lapām, 2. pielikums uz 10 (desmit) lapām un 3. pielikums uz 3 (trīs) lapām. 

* * * 
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1. pielikums 

2017. gada 1. februāra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/13) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. SITUĀCIJAS UN VEICAMĀ DARBA APRAKSTS 

1.1. Izpildītājs veic dekoratīvi mākslinieciskā stikla apdares risinājuma liftam 3 (trīs) 

vertikālajās plaknēs, ar tematisko nosaukumu "Zelta ābele" (tālāk tekstā – Zelta ābele) 

skices izstrādi mērogā 1:10, tehnisko rasējumu izstrādi grafiskā dizaina programmā 

digitālā formātā (tālāk tekstā – makets) un parauga (izmēri: ne mazāk kā 40 × 40 cm) 

izgatavošanu.  

1.2. Pirms Zelta ābeles risinājuma skices un maketa izstrādes veic stiprinājuma 

konstrukciju apsekošanu un uzmērījumus. 

1.3. Zelta ābeles 3 (trīs) vertikālo stikla plakņu ārējie gabarītizmēri: 1.30 × 2.00 × 1.30 m 

(trīs plakņu platumi), augstums 6.20 m, maksimālais stikla daudzslāņu biezums 50-70 

mm (precizējams pēc stiprinājuma konstrukciju apsekošanas un uzmērījumu veikšanas).   

1.4. Pēc tehniskās specifikācijas 1.1. punktā noteikto pasākumu veikšanas un 

saskaņošanas ar pasūtītāju izgatavo Zelta ābeli. 

1.5. Zelta ābeles piegādi un montāžu Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

2. stāva 209. un 209.a telpā veic pēc pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma. 

1.6. Zelta ābeles risinājuma grafiskā attēlojuma prototips – Latvijas Bankas ēkas 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, kas celta laika posmā no 1902. –1905. gadam pēc arhitekta 

Augusta Reinberga projekta, galvenās kāpņu telpas simboliskais sienas cilnis:  
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1.7. Zelta ābeles vizuālais efekts panākams ar stikla apdares mākslinieciskām tehnikām, 

tehnoloģijām un paņēmieniem, kas ir piegādātāja izvēle. Apstrādes materiāliem jābūt 

vizuāli efektīviem, saderīgiem ar telpas dizainu, drošiem, nekaitīgiem un ikdienā viegli 

kopjamiem. 

1.8. 209. un 209.a telpas plāni: 

209. telpa - 2. stāva 1. līmenis 
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209.a telpa – 2. stāva 2. līmenis 

 

 

1.9. Pasūtītājs nodrošina, ka pirms Zelta ābeles maketa izstrādes, zonā ap liftu – 209. un 

209.a. telpā, tiek izbūvēts metāla karkass Zelta ābeles stiprināšanai: 

metāla karkass ap liftu 
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mezgli metāla karkasam ap liftu  
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1.10. Pēc Zelta ābeles montāžas pabeigšanas izpildītājs veic pieslēguma vietu dekoratīvi 

kosmētisko apdari. 

2. PRASĪBAS MATERIĀLIEM UN KVALITĀTEI 

2.1. Prasības Zelta ābeles stiklam un stikla dekoratīvi mākslinieciskajai apdarei: 

2.1.1.  stikla kvalitāte – īpaši caurspīdīgs, rūdīts stikls ar pazeminātu dzelzs saturu sastāvā 

("SCHOTT artista" vai ekvivalents); 

2.1.2.  stikla kategorija – iekšdarbiem; 

2.1.3.  lai panāktu maksimālu Zelta ābeles "kupluma" un reljefa apjoma efektu, izmantot 

rūdītu stiklu daudzslāņu kombinācijā 3 (trīs) lifta apdares plaknēs, katras plaknes 

kopējais stikla slāņu biezums: 50–70 mm (precizējams pirms izgatavošanas); 

2.1.4.  stikla pamatkrāsa – bezkrāsains, ar oriģinālu, mākslinieciski izteiksmīgu, 

daudzpakāpju, dažādās stikla apstrādes tehnikās veidotu Zelta ābeles grafiskā 

zīmējuma attēlojumu, piemēram, dziļmatējuma tehnika ar zeltījumu, par pamatu 

izmantojot tehniskās specifikācijas 1.6. punktā norādīto  Zelta ābeles prototipu; 

2.1.4. pieļaujamā maksimālā katra stikla slāņa gaismas caurlaidība 98%;  

2.1.5.  rūdītā stikla drošības novērtējums atbilstoši Eiropas standarta drošības prasībām: 

EN12600 – 1 (c)2; 

2.1.6.  trieciendrošs, bojājumu gadījumā saplīst mazos gabaliņos, nenodarot kaitējumu 

cilvēkiem un apkārtējai videi; 

2.1.7. visiem izmantotajiem materiāliem jābūt ikdienā viegli kopjamiem. 

2.2. Izvērtēt iespēju katru no 3 (trīs) lifta apdares daudzslāņu stikla plaknēm izgatavot 

vienlaidus, bez horizontāliem plakņu dalījumiem. Gadījumā, ja tehnoloģiskie vai 

montāžas procesi to nepieļauj, iespējama vertikālo stikla plakņu dalīšana divās daļās, 

horizontālo šuvi – savienojuma vietu paredzot maksimāli nemanāmu. 

2.3. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs par Zelta ābeles izgatavošanā pielietotajiem stikla 

materiāliem iesniedz ražotāja atbilstības deklarāciju un apliecinājumu par Zelta ābeles 

stikla un stikla dekoratīvi mākslinieciskās apdares atbilstību tehniskās specifikācijas 2.1. 

punktā noteiktajām prasībām. 

2.4. Vienlaicīgi ar ražotāja atbilstības deklarāciju izpildītājs iesniedz aprakstu par 

tehnoloģijām, kas pielietotas Zelta ābeles stikla dekoratīvi mākslinieciskajai apstrādei. 
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2. pielikums 

2017. gada 1. februāra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/13) 

Rīgā 2017. gada                                                                                                PROJEKTS  

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/ 

 

Par interjera dekoratīvi mākslinieciskās stikla apdares risinājuma 

izstrādi, izgatavošanu, piegādi un montāžu  

(iepirkums LB/2017/13) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās _______________________________ 

(pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas saskaņā ar 

___________________________ (pārstāvības tiesību pamats), no vienas puses, un 

_________________ (komersanta nosaukums) (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās 

__________________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas 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: 

1.1.1. veikt interjera dekoratīvi mākslinieciskā stikla apdares risinājuma liftam 3 (trīs) 

vertikālajās plaknēs, ar tematisko nosaukumu "Zelta ābele", (tālāk tekstā – Zelta ābele) 

izstrādi, Zelta ābeles izgatavošanu, piegādi un montāžu Latvijas Bankas ēkā 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 209. un 209.a telpā (tālāk tekstā viss kopā – darbs) atbilstoši 

konkursa "Par interjera dekoratīvi mākslinieciskā stikla apdares risinājuma izstrādi, 

izgatavošanu, piegādi un montāžu" nolikumam (iepirkums Nr. LB/2017/13), tehniskajai 

specifikācijai (līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu iepirkumā (līguma 

2. pielikums); 

1.1.2. nodrošināt darba kvalitāti. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic darba izpildi šādos posmos: 

2.1.1. IZPILDĪTĀJS veic Zelta ābeles skices (mērogā 1:10), tehnisko rasējumu (grafiskā 

dizaina programmā digitālā formātā; tālāk tekstā – makets) un parauga (izmēri: ne mazāk 

kā 40 × 40 cm; skices, makets un paraugs kopā tālāk tekstā – nodevumi) izgatavošanu  ne 

vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro nedēļu laikā pēc PASŪTĪTĀJA nosūtītā uzaicinājuma 

saņemšanas uzsākt Zelta ābeles nodevumu izgatavošanu; 

2.1.2. IZPILDĪTĀJS veic Zelta ābeles izgatavošanu atbilstoši PASŪTĪTĀJA 

apstiprinātajiem nodevumiem 8 (astoņu) kalendāro nedēļu laikā pēc nodevumu 

saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU; 

2.1.3. IZPILDĪTĀJS veic Zelta ābeles piegādi un montāžu 4 (četru) kalendāro nedēļu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska uzaicinājumu saņemšanas veikt Zelta ābeles piegādi 

un uzsākt montāžas darbus. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina darba kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc darba 

izpildes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 
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2.3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai līguma 

saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē objektā nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu personu, kā 

arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu objektā, vārdu, uzvārdu un personas kodu, un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu 

(JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) darbadienas pirms tā uzsāk pildīt 

līgumu objektā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

objektā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot par to 

PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. 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 objektā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu objektā, PASŪTĪTĀJAM 

ir tiesības fizisko personu objektā neielaist vai no tās izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJA norīkotais darbu vadītājs, kas IZPILDĪTĀJA uzdevumā vadīs un 

uzraudzīs līguma izpildi, ir _________________ (vārds, uzvārds) (mob. tālr. 

__________, e-pasta adrese: ___________). IZPILDĪTĀJS nodrošina šīs personas 

nepārtrauktu klātbūtni laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā. 

3.7. IZPILDĪTĀJS līguma izpildes procesā pirms iekārtu, materiālu un izstrādājumu 

pielietošanas uzrāda PASŪTĪTĀJAM to tehnisko dokumentāciju. 

3.8. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot valsts 

svētku dienas.  

3.9. Pildot līgumu objektā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 

nodrošina regulāru darbu izpildes laikā radušos atkritumu savākšanu gan telpās, gan 

teritorijā, t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, kas rodas, vai varētu 

rasties darbu izpildes rezultātā, savāktos gružus un atkritumus glabā speciālos 

IZPILDĪTĀJA maisos vai konteineros, kurus novieto ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā vietā, 

un nodrošina to regulāru izvešanu. 

3.10. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un 

ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma izpildi saistītos normatīvos aktus. 

3.11. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo 

tiesību aktu, t.sk. Ministru kabineta 2014. gada 18. marta noteikumu Nr. 143 "Darba 

aizsardzības prasības, strādājot augstumā", prasību ievērošanu objektā. IZPILDĪTĀJS 

nodrošina līguma izpildē objektā iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. 

instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā, pirms IZPILDĪTĀJA 

nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu objektā un visā laikposmā, kad līgums objektā tiek 

pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību objektā ir IZPILDĪTĀJA 

________________(darbinieka amats, vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasta adrese).  

3.12. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM pieslēgumu līguma izpildei objektā 

nepieciešamajām inženierkomunikācijām un ūdeni sadzīves un darbu tehnoloģiskām 

vajadzībām. 
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3.13. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

20% (divdesmit procenti) no līguma summas vai lielāka un par kuru IZPILDĪTĀJS 

sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši konkursa LB/2017/13 nolikuma 

3. pielikuma prasībām, maiņu, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstoša apakšuzņēmēja 

vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 68. panta nosacījumiem. 

3.14. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt saistītās personas, par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis 

informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši konkursa LB/2017/13 nolikuma prasībām un uz 

kuras iespējām IZPILDĪTĀJS ir balstījies no konkursa LB/2017/13 nolikuma 8.2.3., 

8.2.4. vai 8.2.5. punkta izrietošo kvalifikācijas prasību izpildei, nomaiņu tikai ar 

PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta 

nosacījumiem. 

4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Darba izpildes apspriedes tiek rīkotas pēc vajadzības, tās ierosināt ir tiesīgs gan 

PASŪTĪTĀJS, gan IZPILDĪTĀJS. Pienākums piedalīties darbu izpildes apspriedēs ir 

abām PUSĒM. 

4.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs gan samazināt sākotnēji nolīgto darba apjomu, gan uzdot 

IZPILDĪTĀJAM papildu pasākumu, t.sk. līgumā sākotnēji neparedzētu darbu, veikšanu 

(tālāk tekstā kopā – darba izmaiņas), nosūtot IZPILDĪTĀJAM darba izmaiņu 

pieprasījumu. 

4.3. Pēc darba izmaiņu pieprasījuma saņemšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo dokumentāciju 

par darba izmaiņu izmaksām un iesniedz to saskaņošanai PASŪTĪTĀJAM. 

4.4. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uzsākt darba izmaiņu īstenošanu tikai pēc tam, kad abas 

PUSES ir parakstījušas papildu vienošanos pie līguma. 

4.5. Saskaņojot darba izmaiņas, PUSES ievēro, ka kopējā līguma summa, kuru pēc visām 

līguma ietvaros veiktajām darba izmaiņām saņem IZPILDĪTĀJS par līguma saistību 

izpildi, nedrīkst būt vairāk nekā par 10% (desmit procentiem) lielāka vai mazāka par 

iepirkuma Nr. LB/2017/13 rezultātā sākotnēji nolīgto līguma summu. 

5. DARBA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Pēc līguma 2.1.1. punktā paredzētā darba posma izpildes IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM izstrādātos nodevumus un IZPILDĪTĀJA parakstītu nodevumu 

nodošanas un pieņemšanas aktu.  

5.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc nodevumu un IZPILDĪTĀJA 

parakstīta nodevumu nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda nodevumu 

izstrādes atbilstību līguma noteikumiem un tos pieņem, saskaņojot attiecīgos 

IZPILDĪTĀJA iesniegtos nodevumus un parakstot darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai trūkumu konstatēšanas gadījumā iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt nodevumus.  

5.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš PASŪTĪTĀJA 

norādītos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM attiecīgos nodevumus un 

IZPILDĪTĀJA parakstītu nodevumu nodošanas un pieņemšanas aktu. 

5.4. Līguma 2.1.1. punktā paredzētā darba posma izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM līguma 2.1.1. puntā paredzētos nodevumus, 

ja PASŪTĪTĀJS tos pieņēmis līguma 5.2. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA 

motivēta atteikuma gadījumā līguma 2.1.1. puntā paredzētā darba posma izpildes diena ir 

diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un 
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atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu nodevumu nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis nodevumus līguma 5.2. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

5.5. Pēc līguma 2.1.2. punktā paredzētā darba posma izpildes IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu Zelta ābeles izgatavošanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu.  

5.6. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA parakstīta Zelta 

ābeles izgatavošanas nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda izgatavotās 

Zelta ābeles atbilstību līguma noteikumiem un pieņem attiecīgā darba posma izpildi 

parakstot Zelta ābeles izgatavošanas nodošanas un pieņemšanas aktu vai trūkumu 

konstatēšanas gadījumā iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt Zelta 

ābeles izgatavošanu. 

5.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš PASŪTĪTĀJA 

norādītos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu Zelta 

ābeles izgatavošanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

5.8. Līguma 2.1.2. punktā paredzētā darba posma izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS ir izgatavojis Zelta ābeli, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis tās izgatavošanu 

līguma 5.6. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā 

līguma 2.1.2. puntā paredzētā posma izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis 

visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu Zelta ābeles izgatavošanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis Zelta ābeles izgatavošanu līguma 5.6. 

punktā noteiktajā kārtībā. 

5.9. Pēc līguma 2.1.3. punktā paredzētā darba posma izpildes (darba izpildes) 

IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu darba nodošanas un 

pieņemšanas aktu, Zelta ābeles stikla izstrādājumu ražotāja atbilstības deklarāciju, stikla 

dekoratīvi mākslinieciskās apstrādes tehnoloģisko aprakstu, kā arī Zelta ābeles ikdienas 

kopšanas instrukciju. 

5.10. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc darba izpildes un visu līguma 5.9. 

punktā minēto dokumentu saņemšanas no IZPILDĪTĀJA pārbauda darba izpildes 

atbilstību līguma noteikumiem un pieņem darbu, parakstot darba nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt darbu. 

5.11. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš darba izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu darba nodošanas un pieņemšanas aktu.  

5.12. Darba izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir veicis darba izpildi un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM visus līguma 5.9. punktā minētos dokumentus, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis darba izpildi līguma 5.10. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta 

atteikuma gadījumā darba izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus 

PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu darba nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis darba izpildi līguma 5.10. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.13. IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc darbu nodošanas un 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.  

6. DARBA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē izpildītā darbu trūkumus vai defektus 

(tālāk tekstā – defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS 



16 

garantijas laikā iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas 

nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums). 

6.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

6.3. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

6.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

6.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.  

6.6. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 6.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma  

6.2. punktam saskaņoto termiņu vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas vai nenovērš 

paziņojumā minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS, rakstiski par to brīdinot 

IZPILDĪTĀJU, var uzdot novērst defektu citam izpildītājam, par kura pakalpojumiem 

PASŪTĪTĀJS maksā no garantijas laika nodrošinājuma summas (līguma 7.4. punkts) vai 

izmantojot IZPILDĪTĀJA iesniegto līguma izpildes ekspromisorisko galvojumu (līguma 

7.6.1. punkts).  

6.7. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta 

novēršanu atbilstoši līguma 6.4. punktā noteiktajai kārtībai. 

6.8. IZPILDĪTĀJS līguma 6.1. – 6.7. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta 

novēršanas ietvaros izpildīto darbu, izmantoto materiālu un izstrādājumu kvalitāti 24 

(divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas.   

6.9. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma  

61. – 6.8. punktā minētās IZPILDĪTĀJA kvalitātes nodrošināšanas saistības paliek spēkā 

līdz to pilnīgai izpildei. 

7. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

7.1. Līguma summa ir _____ (summa cipariem) EUR (________________ (summa 

vārdiem) euro, t. sk. atlīdzība par līguma saistību izpildi _____ (summa cipariem) EUR 

(________________ (summa vārdiem) euro un 21% pievienotās vērtības nodoklis _____ 

(summa cipariem) EUR (________________ (summa vārdiem) euro.  

7.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar līgumā minēto 

darbu izpildi, to kvalitātes nodrošināšanu, t.sk. maksa par saistību izpildē izmantotajām 

iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, maksa par darbu, maksa par līguma 

10.1. punktā minētās izņēmuma licences piešķiršanu un līguma 10.2. punktā minēto 

mantisko tiesību nodošanu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi u.c. izmaksas.  

7.3. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt priekšapmaksu līdz 30% (trīsdesmit procentiem) no 

līguma 7.1. punktā noteiktās līguma summas šādā kārtībā: 

7.3.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai bankas vai apdrošinātāja 

ekspromisorisko galvojumu par saņemamās priekšapmaksas summu ar 6 (sešu) mēnešu 

spēkā esamības termiņu, un ar kuru banka vai apdrošinātājs garantē atmaksāt 
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PASŪTĪTĀJAM priekšapmaksu, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums 

izbeidzas pirms darbu izpildes dienas;  

7.3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 7.3.1. punktā minēto bankas vai 

apdrošinātāja ekspromisorisko galvojumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas; 

7.3.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM priekšapmaksu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA akceptēta līguma 7.3.1. punktā minētā bankas vai apdrošinātāja 

ekspromisoriskā galvojuma, līguma 9.7. punktā minēto dokumentu un rēķina 

saņemšanas. 

7.4. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 7.1. punktā noteikto līguma summu, 

atskaitot priekšapmaksu, ja tāda iepriekš samaksāta, kā arī garantijas laika nodrošinājumu 

– 5% (pieci procentus) no līguma 7.1. punktā noteiktās līguma summas, 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, 

rēķina saņemšanas un objekta atbrīvošanas. 

7.5. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 6.6. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc garantijas 

laika beigām un visu defektu, par kuriem PASŪTĪTĀJS garantijas laikā paziņojis 

IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā minētajā kārtībā, novēršanas pieņemšanas un rēķina 

saņemšanas. 

7.6. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt garantijas laika nodrošinājumu pirms garantijas 

laika beigām šādā kārtībā: 

7.6.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai bankas vai apdrošinātāja 

ekspromisorisko galvojumu ar bankas vai apdrošinātāja atbildības limitu garantijas laika 

nodrošinājuma summas apmērā, kura termiņš par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz garantijas 

laiku un ar kuru banka vai apdrošinātājs garantē atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parādu, kas rodas IZPILDĪTĀJA līgumā noteikto saistību pilnīgas vai 

daļējas neizpildes dēļ, t.sk. samaksāt līguma 6.6. punktā noteikto maksu par cita 

izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 8.2. punktā noteikto līgumsodu par līguma  

6.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 6.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa 

neievērošanu. Ja IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas vai apdrošinātāja 

ekspromisorisko galvojumu pa daļām, IZPILDĪTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms bankas vai 

apdrošinātāja ekspromisoriskā galvojuma termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

bankas vai apdrošinātāja ekspromisoriskā galvojuma pagarinājumu, ievērojot 

nosacījumu, ka atsevišķas bankas vai apdrošinātāja ekspromisoriskā galvojuma daļas 

spēkā esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu; 

7.6.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 7.6.1. punktā minēto bankas vai 

apdrošinātāja ekspromisorisko galvojumu vai tā pagarinājumu, iesniedzot 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc bankas vai 

apdrošinātāja ekspromisoriskā galvojuma vai tā pagarinājuma saņemšanas; 

7.6.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 6.6. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA akceptēta līguma 7.6.1. punktā minētā bankas vai apdrošinātāja 

ekspromisoriskā galvojuma un rēķina saņemšanas. 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Ja, pildot līgumu, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz otrai 

PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par nodarīto zaudējumu apmēru gadījumā 

PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta pakalpojumu 

izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 

8.2. Par līguma 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. vai 6.2. punktā noteiktā termiņa, vai līguma 6.2. 

punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 
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PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma 7.1. 

punktā minētās līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk 

kā 10% (desmit procentu) apmērā no līguma 7.1. punktā minētās līguma summas. 

8.3. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

8.4. Par līguma 7.3.3., 7.4., 7.5. vai 7.6.3. punktā minētā termiņa nokavējumu 

PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) 

apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne 

vairāk kā 10% (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic 

līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA 

pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

8.5. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

8.6. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par objektā atstāto IZPILDĪTĀJA tehniku, inventāru, 

iekārtām, materiāliem un IZPILDĪTĀJA personāla personiskajām mantām. 

9. APDROŠINĀŠANA DARBU IZPILDES LAIKĀ 

9.1. IZPILDĪTĀJS darbu izpildes laikā par saviem līdzekļiem apdrošina visus riskus, t.sk. 

ugunsgrēks, eksplozija, sprādziens, zādzība, tās mēģinājums, laupīšana, vandālisms, 

paceltās kravas nokrišana, cita kļūme darbu izpildes laikā, ar apdrošinātāja atbildības 

limitu katram apdrošināšanas gadījumam ne mazāku par līguma summu un pašrisku katrā 

atsevišķā apdrošināšanas gadījumā – ne lielāku par 700,00 EUR (septiņi simti euro). 

Apdrošināmo materiālo zaudējumu tvērumā ietverams gan PASŪTĪTĀJA īpašumā un 

valdījumā esošais kustamais un nekustamais īpašums (objekts un tajā esošā manta), gan 

darbi un tajos izmantotie materiāli, gan apdrošināšanas gadījuma rezultātā radušos 

gruvešu novākšanas izdevumi. Jebkurā gadījumā pašrisku sedz IZPILDĪTĀJS. 

9.2. IZPILDĪTĀJS darbu izpildes laikā par saviem līdzekļiem apdrošina IZPILDĪTĀJA 

civiltiesisko atbildību ar atlīdzības limitu ne mazāku par 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši 

euro) un pašrisku katrā atsevišķā apdrošināšanas gadījumā ne lielāku par 700,00 EUR 

(septiņi simti euro), apdrošināšanas līgumā paredzot arī PASŪTĪTĀJAM un tā 

darbiniekiem nodarīto zaudējumu un kaitējuma atlīdzināšana. Jebkurā gadījumā pašrisku 

sedz IZPILDĪTĀJS. 

9.3. Līguma 9.1. un 9.2. punktā minētajam apdrošināšanas līgumam (tālāk tekstā kopā – 

darba apdrošināšanas līgums) jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja 

PASŪTĪTĀJAM, tā darbiniekam vai trešajai personai nodarīti zaudējumi vai kaitējums 

IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ, pildot līgumu. Darba apdrošināšanas līgumā 

jābūt noteiktam, ka darbu apdrošināšanas līguma pārtraukšanas gadījumā apdrošinātājs 

par to informē PASŪTĪTĀJU.  

9.4. Darba apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā līguma 2.1.3. punktā minētā darba posma 

izpildes laikā. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu objektā bez darba apdrošināšanas 

līguma, tomēr tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu 

neievērošanu. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums apdrošināšanas atlīdzības izmaksas 

gadījumā pirms šā līguma saistību izpildes turpināšanas atjaunot darba apdrošināšanas 

līguma apdrošinājuma summas šā līguma 9.1. un 9.2. punktā paredzētajos apmēros. 

9.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai darba apdrošināšanas līgumu, 

t.sk. apdrošināšanas noteikumus. 
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9.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt darba apdrošināšanas līgumu, iesniedzot 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 

9.7. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA objektā iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM tā akceptētu līgumā minētajām prasībām atbilstoša darba 

apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, 

kopijas. 

9.8. Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz darba apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas izbeidzas 

pirms līguma 9.4. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, IZPILDĪTĀJS līdz darba 

apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina darba apdrošināšanas līgumu vai noslēdz 

jaunu darba apdrošināšanas līgumu, šo pagarināto vai jauno darba apdrošināšanas līgumu 

saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU līguma 9.5. – 9.7. punktā noteiktajā kārtībā. 

10. AUTORTIESĪBAS UN BLAKUSTIESĪBAS 

10.1. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci attiecībā uz līguma 

izpildes rezultātā radīto autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu uz  

100 (simts) gadu ilgu termiņu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības šo licenci pilnībā vai daļēji 

nodot trešajām personām. 

10.2. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visas mantiskās tiesības uz līguma izpildes 

rezultātā radītajiem autortiesību un blakustiesību objektiem. 

10.3. IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības nodot līguma 10.1., 10.2. 

un 10.4. – 10.7. punktā minētās tiesības PASŪTĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir 

ieguvis atbilstošas tiesības no visiem līguma izpildes ietvaros radīto un izmantoto 

autortiesību un blakustiesību objektu autoriem. IZPILDĪTĀJS apņemas atbildēt un 

atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus par jebkuriem autoru prasījumiem saistībā 

ar līguma izpildes ietvaros radīto un izmantoto autortiesību un blakustiesību objektu 

izmantošanu, ja to izmantošana notiek saskaņā ar šo līgumu. 

10.4. IZPILDĪTĀJS atļauj PASŪTĪTĀJAM izdarīt līguma izpildes rezultātā radītajos 

autortiesību un blakustiesību objektos jebkādus pārveidojumus, grozījumus un 

papildinājumus bez saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU. 

10.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot līguma izpildes ietvaros radītos un izmantotos 

autortiesību un blakustiesību objektus neierobežotu reižu skaitu Latvijā un citās valstīs.  

10.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt visas nepieciešamās darbības līguma izpildes 

rezultātā radīto autortiesību un blakustiesību objektu aizsardzībai to nelikumīgas un 

neatļautas izmantošanas gadījumā no trešo personu puses. 

10.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības bez papildu samaksas un bez IZPILDĪTĀJA rakstiskas 

piekrišanas lietot un izmantot visus materiālus, kurus saistībā ar līguma izpildi ir 

izstrādājis IZPILDĪTĀJS.  

10.8. Līguma 10.1. – 10.7. punkts paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no 

līguma vai līgums izbeidzas citādi. 

11. KONFIDENCIALITĀTE 

11.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski 

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

gadījumus. 

11.2. Līguma 11.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas 

citādi. 
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12. NEPĀRVARAMA VARA 

12.1. 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).  

12.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu 

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

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

12.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

12.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

13. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

13.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos 

gadījumos: 

13.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. vai 6.2. punktā minēto, vai 

līguma 6.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) 

kalendārās dienas; 

13.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6. – 3.11., 3.13., 3.14., 

9.1. – 9.5., 9.7. vai 9.8.  punktā minētajiem noteikumiem, vai kavē līguma 7.6.1. punktā 

minētā bankas ekspromisoriskā galvojuma pagarinājuma iesniegšanas termiņu vairāk 

nekā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas; 

13.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

13.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 13.1.1. vai  

13.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

par vienpusēju atkāpšanas no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no līguma 7.1. punktā minētās līguma summas. Ja 

PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma līdz darbu izpildes dienai, IZPILDĪTĀJS 

papildus līgumsodam atmaksā PASŪTĪTĀJAM iepriekš saņemto priekšapmaksu (ja tāda 

izmaksāta).  

13.3. 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 

ekspromisoriskajā galvojumā minēto summu pilnā apmērā. 

13.4. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

14. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

14.1. 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. 
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14.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

15.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

15.1.1. izpildīt līguma 3.2., 3.7. un 3.8. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās 

pārvaldes vecākā projektu vadītāja A. Straupeniece (tālr. 6702 2433, e-pasata adrese: 

Aija.Straupeniece@bank.lv); 

15.1.2. parakstīt līguma 2.1.1., 2.1.3. punktā minēto rakstisko uzaicinājumu, parakstīt 

līguma 4.2. punktā minēto darbu izmaiņu pieprasījumu, līguma 4.4. punktā minēto 

papildu vienošanās pie līguma, parakstīt līguma 5.2., 5.6., un 5.10. punktā minēto  

nodošanas un pieņemšanas aktu un līguma 6.1. punktā minēto paziņojumu, kā arī 

parakstīt līguma 5.2., 5.6., 5.10., 6.4., 7.3.2., 7.6.2. un 9.6. punktā minēto atteikumu un 

līguma 6.4. punktā minēto defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, kā arī 

saskaņot līguma 6.2. punktā minēto termiņu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

vadītājs. 

15.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

15.3. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

15.4. Līgums uzrakstīts uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) 

lapām, t.sk., tā 1. pielikums uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) 

lapām un 2. pielikums uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) 

lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

IZPILDĪTĀJA. 

16. PUŠU REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 

1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

16.2. IZPILDĪTĀJS – _____________ (nosaukums), _____________ (juridiskā adrese), 

reģistrēta _____________ (reģistra nosaukums) ar Nr. ___________ un  _____________ 

(iestādes nosaukums) pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. ____________. Norēķinu konts ________ (bankas nosaukums), Nr. ____________, 

BIC _______________. 

 

PASŪTĪTĀJS  

 

 

___________________  

/__________/ 

2017. gada ____. __________ 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

___________________ 

/__________/  

2017. gada ___. ___________ 
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3. pielikums 

2017. gada 1. februāra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/13) 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA  

Pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā atklātajā 

konkursā "Par interjera dekoratīvi mākslinieciskā stikla apdares risinājuma izstrādi, 

izgatavošanu, piegādi un montāžu" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2017/13; tālāk 

tekstā – Konkurss). 

Informācija par Pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 
 juridiska persona 

 juridisku personu 

apvienība (nereģistrēta) 

 reģistrēta 

personālsabiedrība 

 cits statuss – 

_______________ 

(norāda Pretendentam 

atbilstošu statusu) 

Informācija par Pretendentu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas Konkursa 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 atbilstoši 

Konkursa nolikuma 7.2. punkta prasībām 
(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 kopējās līguma vērtības 

vai lielāka (tālāk tekstā – apakšuzņēmējs), un 

katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nodot 

paredzēto iepirkuma līguma daļu 

 

Piezīme 

* Ja Pretendents ir juridisku 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 no 

Piedāvājam veikt interjera dekoratīvi mākslinieciskā stikla apdares risinājuma izstrādi, 

izgatavošanu, piegādi, montāžu un darbu kvalitātes nodrošināšanu saskaņā ar atklātā 

konkursa nolikumu par šādu līgumcenu _______________ EUR bez PVN 

______________________(summa vārdiem). 
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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 nosacījumiem; 

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 apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā 

minētie apstākļi (norāda, ja Pretendents apakšuzņēmēju piesaisti ir paredzējis); 

5. Pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

6. Pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām; 

7. piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līgumā paredzēto 

saistību izpildei, tajā skaitā nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;  

8. Pretendenta vidējais finanšu neto apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 

2015. un 2016. gadā) nav mazāks par 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) bez PVN 

gadā;  
 

 

 

Informācija par pretendenta 

finanšu neto apgrozījumu 

pēdējo trīs gadu laikā (2014., 

2015. un 2016. gads) 

Pozīcijas nosaukums Apzīmējums 
Neto apgrozījums 

(EUR) 

2014. gads A  

2015. gads B  

2016. gads C  

KOPĀ (D=A+B+C) D  

Gadu skaits** E 3** 

Vidējais apgrozījums 

gadā (F=D/E) 
F  

9. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012. – 2016. gads, kā arī 2017. gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanai) ir izpildījis vismaz 2 (divus) līgumus, kur katra līguma ietvaros 

pretendents ir izgatavojis un uzstādījis interjera dekoratīvi māksliniecisku stikla apdari, 

kas paredzēta publiskai apskatei; 
Nr. 

p. 

k. 

Līguma un 

pasūtītāja  

nosaukums. 

Vietas, kur 

veikta 

montāža, 

adrese. 

Līguma priekšmeta apraksts  

(norāda informāciju par 

pretendenta izgatavotajiem 

un uzstādītajiem interjera 

dekoratīvi 

mākslinieciskajiem stikla 

apdraes risinājumiem) 

Klienta 

kontaktpersonas 

amats, vārds, 

uzvārds, tālruņa 

numurs, e-pasta 

adrese 

Līguma 

izpildes laiks 

(norāda 

līguma izpildes 

sākuma un 

beigu datumu) 

Pretendenta 

sniegto 

pakalpojumu 

summa, EUR 

bez PVN 

1.      

….      

N.      

Ja pretendenta norādītais pasūtītājs Latvijas Bankas iepirkuma komisijai sniegs negatīvu 

atsauksmi par attiecīgā līguma izpildi, attiecīgais līgums netiks atzīts par derīgu 

pretendenta atbilstības noteikumu prasībām apliecināšanai. 

Pēc Latvijas Bankas iepirkuma komisijas pieprasījuma pretendents sniedz papildu 

dokumentus, kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību noteikumu prasībām; 

10. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2012.–2016. gads, kā arī 2017. gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanai) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumu, kura ietvaros pretendents 

ir veicis interjera dekoratīvi mākslinieciskas stikla apdares izgatavošanu un uzstādīšanu 

ne mazāk kā 25 000 EUR (divdesmit piecu tūkstošu euro) bez PVN apjomā; 
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Nr. 

p. 

k. 

Līguma un 

pasūtītāja  

nosaukums. 

Vietas, kur 

veikta 

montāža, 

adrese. 

Līguma priekšmeta 

apraksts  

(norāda informāciju par 

pretendenta 

izgatavotajiem un 

uzstādītajiem interjera 

dekoratīvi 

mākslinieciskajiem stikla 

apdares risinājumiem) 

Klienta 

kontaktpersonas 

amats, vārds, 

uzvārds, tālruņa 

numurs, e-pasta 

adrese 

Līguma 

izpildes laiks 

(norāda līguma 

izpildes 

sākuma un 

beigu datumu) 

Pretendenta 

sniegto 

pakalpojumu 

summa, EUR 

bez PVN 

1.      

….      

N.      

Ja pretendenta norādītais pasūtītājs Latvijas Bankas iepirkuma komisijai sniegs negatīvu 

atsauksmi par attiecīgā līguma izpildi, attiecīgais līgums netiks atzīts par derīgu 

pretendenta atbilstības noteikumu prasībām apliecināšanai. 

Pēc Latvijas Bankas iepirkuma komisijas pieprasījuma pretendents sniedz papildu 

dokumentus, kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību noteikumu prasībām. 

11. interjera dekoratīvi mākslinieciskā stikla apdares risinājuma izstrādi, izgatavošanu, 

piegādi un montāžu apņemamies veikt līguma projektā noteiktajos (Konkursa nolikuma 

2. pielikuma 2. punkts) termiņos. 

 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu, paraksts: _________________________ 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ________________________________________ 

Datums: ____________________ 

  


