
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2017. gada 27. februāra sēdes lēmumu, 

 

 

 

R. Jakovļevs  

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītājs 

 

 

IEPIRKUMA NOTEIKUMI 

Par datoru piegādi 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2017/24 

2. PASŪTĪTĀJS 

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

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

3.1. Datoru piegāde un to kvalitātes uzturēšana saskaņā ar iepirkuma noteikumu (tālāk tekstā – 

noteikumi) tehniskajā specifikācijā (noteikumu 1. pielikums) noteiktajām prasībām un līguma 

projektā (noteikumu 3. pielikums) iekļautajiem nosacījumiem. 

4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

4.1. Līguma izpildes laiks: 

4.1.1. datoru piegādi veic 25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās 

dienas; 

4.1.2.  papildu pasūtīto datoru piegādi veic 25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā pēc pasūtītāja 

rakstiska pieteikuma saņemšanas; 

4.1.3. piegādāto datoru kvalitātes uzturēšanu nodrošina 3 (trīs) gadu laikā no to piegādes dienas. 

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

5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 

5.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājuma 

variantu iesniegšana nav atļauta. 
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5.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz: 

5.2.1. ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav 

reģistrēts Latvijas Republikā, izziņas, ko izsniegusi pretendenta vai personālsabiedrības biedra, 

ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas valsts kompetenta institūcija, kas apliecina, 

ka: 

5.2.1.1. pretendentam vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

nav pasludināts maksātnespējas process, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, tas netiek 

likvidēts un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta; 

5.2.1.2. dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā, pretendentam vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens 

simts piecdesmit) euro; 

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

piedāvāto datoru atbilstību tehniskajai specifikācijai (noteikumu 1. pielikums); 

5.2.3. noteikumu 2. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu, pilnībā aizpildītu finanšu 

piedāvājumu. 

5.3. Piedāvājuma dokumentus var sūtīt uz e-pasta adresi konkursi@bank.lv, pa faksu 

67022420, pa pastu (saņemšanas termiņš Latvijas Bankā līdz 2017. gada 10. marta plkst. 12.00) 

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

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

10. marta plkst. 12.00 ar norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisijai. "Par datoru piegādi" 

(iepirkums LB/2017/24)" un norādot pretendenta nosaukumu un adresi. 

5.4. Piedāvājumu, kas iesniegts (iesūtīts) pēc noteiktā termiņa vai nav noformēts atbilstoši 

noteikumu 5.3. punkta prasībām, nepieņem un atdod vai nosūta pretendentam. 

5.5. Latvijas Bankas iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt 

pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības un kurš nav reģistrēts Latvijā 

vai kuram Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt 

izziņu, ko izsniegusi ārvalsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam vai 

personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, valstī, kurā tas reģistrēts vai 

kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) euro.  

5.6. Noteikumu 5.2.1.1. punktā minētajai izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi 

pirms tās iesniegšanas dienas. 

5.7. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasīto izziņu noteikumu 5.5. punktā noteiktajā 

termiņā, Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. 

6. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE  

6.1. Komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, uz kuru nav attiecināms kāds 

no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem nosacījumiem, kura 

piedāvājums atbilst visām noteikumos noteiktajām prasībām un kura piedāvātā līgumcena ir 

viszemākā.  
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6.2. Ja par iepirkuma uzvarētāju atzītais pretendents noteikumu 7.1. punktā noteiktajā termiņā 

nav iesniedzis Latvijas Bankai nolikuma 7.1. punktā minēto bankas ekspromisorisko 

galvojumu Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais pretendents atsakās slēgt līgumu, un lemt 

par līguma slēgšanu ar nākamo pretendentu, uz kuru nav attiecināms kāds no Publisko 

iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem nosacījumiem, kura piedāvājums atbilst 

noteikumos noteiktajām prasībām un kurš piedāvājis nākamo zemāko līgumcenu vai pārtraukt 

iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

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

laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam, Komisija var 

pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, uz kuru nav attiecināms kāds no Publisko 

iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem nosacījumiem, kurš iesniedzis visām 

noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu un kura piedāvātā līgumcena ir nākamā zemākā, 

vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

7.1. 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 

piedāvātās datoru 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. 

7.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmitajai daļai šā iepirkuma rezultātā 

noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts  

Latvijas Bankas interneta vietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir 

uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par 

komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 

vispārpieejama, t.sk. noteikumos iekļautā informācija. 

7.3. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod. 

7.4. Kontaktpersona Latvijas Bankā – Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs Harijs Ozols 

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

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

rezultātā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.  

7.6. Noteikumi uzrakstīti uz 13 (trīspadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) lapām, 

2. pielikums uz 2 (divām) lapām un 3. pielikums uz 6 (sešām) lapām. 

 

*     *     * 
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1. pielikums 

2017. gada 27. februāra 

iepirkuma LB/2017/24 noteikumiem 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Datori 

Pozīcija Specifikācija un piezīmes 

1. Pamatplate Piedāvātajām datora komponentēm atbilstoša pamatplate ar: 

- 4 operatīvās atmiņas slotiem, kas kopā atbalsta vismaz 32 GB atmiņas 

apjomu; 

- vismaz 6 USB portiem, no tiem vismaz 2 USB 3.0 vai jaunākas 

tehnoloģijas; 

- TPM 2.0 drošības moduli (tam jānodrošina Windows 10 Bitlocker 

diska šifrēšanas atbalsts); 

- SecureBoot atbalstu 

2. Procesors Nodrošina vismaz 8,000 punktu veiktspēju pēc Passmark CPU testu 

vidējā rādītāja (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

3. Operatīvā atmiņa Apjoms vismaz 8 GB (2 x 4 GB), veids DDR4, takts frekvence vismaz 

2,133 MHz 

4. Cietais disks un 

DVD iekārta 

Vismaz 200 GB liels SSD NVMe tehnoloģijas cietais disks: 

- izmanto PCI Express Gen3 x4 kopni; 

- nodrošina vismaz 13000 punktu veiktspēju pēc Passmark Hard Drive 

testu vidējā rādītāja (http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php) 

DVD–RW iekārta 

5. Video karte Integrēta pamatplatē. Videokartei ir vismaz trīs digitālās izejas, no tām 

vismaz viena DVI. Nodrošina vienlaicīgu trīs ekrānu darbību. 

Nodrošina vismaz 1,000 punktu veiktspēju pēc Passmark Videocard 

testu vidējā rādītāja (http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) 

6. Tīkla karte Pamatplatē integrēta, atbilstoša 10/100/1000Base-TX (full duplex) 

Ethernet standartam, ar iespēju attālinātai ielādei no datortīkla (PXE) 

7. Skaņas karte Integrēta pamatplatē 

8. Korpuss ATX korpuss Mini Tower izpildījumā, atverams bez instrumentu 

palīdzības. Korpusa sānu malu biezums ir vismaz 0.5 mm. Vismaz divas 

USB 3.0 pieslēgvietas ir korpusa priekšpusē 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.harddrivebenchmark.net/hdd_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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9. Barošanas bloks Jauda vismaz 280W, tai jābūt pietiekamai, lai darbinātu datoru pie 

pilnas noslodzes. Ja barošanas bloks aprīkots ar dzesēšanas ventilatoru, 

tad tā diametram jābūt vismaz 100 mm. Aizsardzības tehnoloģijas – 

pārslodzes, sprieguma izmaiņu, īssavienojuma kontrole. Barošanas 

blokam jābūt CE un vismaz 80 Plus Bronze līmeņa sertifikātiem. 

Atbilstošs 220-230 V, 50 Hz Eiropas standarta pieslēgumam. 

10. Operētājsistēma Windows  10 Professional 

11. Windows 

savietojamība 

Nodrošina Windows 10 64 bitu sistēmas dziņu (driver) atbalstu un 

garantē piedāvātā datora stabilu darbību šajā operētājsistēmas vidē 

12. Papildu 

nosacījumi 

Klaviatūru un peli piedāvājumā neiekļauj 

Dators ir marķēts ar piegādātāja nosaukuma zīmi un uzturēšanas 

termiņu 

Atļauts piedāvāt tikai jaunu un iepriekš nelietotu datoru 
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2. pielikums 

2017. gada 27. februāra 

iepirkuma LB/2017/24  noteikumiem 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

 

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) 

 

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. 
 

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā iepirkumā "Par 

datoru piegādi" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2017/24) un piedāvā piegādāt datorus un 

nodrošināt to kvalitāti atbilstoši iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām un par šādu cenu 

(euro bez PVN):  

 

Pozīcijas nosaukums 

Vienas 

vienības 

cena 

Vienību 

skaits 
Līgumcena 

A B C = (A x B) 

Dators un tā kvalitātes nodrošināšana  50  

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma 

saistību izpildei, t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

Apliecinām, ka iepirkumā paredzētajām papildus datoru piegādēm tiks nodrošināta šajā 

piedāvājumā  norādītā vienas vienības cena, kas arī ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas 

līguma saistību izpildei, t.sk. nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 
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Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

iepirkuma Nr. LB/2017/24  "Par datoru piegādi" noteikumiem. 

 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums) 

…………………………….…………………………….……………………………. 

…………………………….…………………………….……………………………. 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: ____________________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ________________________________________ 

 

Datums: _______________ 
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3. pielikums 

2017. gada 27. februāra 

iepirkuma LB/2017/24 noteikumiem 
 

Rīga 2017. gada ___ . __________ PROJEKTS 

 

LĪGUMS 

Nr. LB–07/2017/ 

 

Par datoru piegādi 
Iepirkums LB/2017/24 

 

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 datorus (tālāk 

tekstā – PRECE) saskaņā ar iepirkuma LB/2017/24 noteikumiem, tehnisko specifikāciju 

(LĪGUMA 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu (LĪGUMA 2. pielikums). 

1.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma piegādā PASŪTĪTĀJAM papildu 

PRECES (kopā ne vairāk kā 20 (divdesmit) PRECES vienības; tālākt tekstā – PAPILDU 

PRECE) saskaņā ar iepirkuma LB/2017/24 noteikumiem, tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 

1. pielikums) un PASŪTĪTĀJA pieteikumā noteikto attiecīgi piegādājamo PAPILDU PRECES 

apjomu. 

1.3. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PRECES un PAPILDU PRECES kvalitātes uzturēšanu. 

2. PRECES UN PAPILDU PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA 

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

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

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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 
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LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI. 

2.5. 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 2.3. 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 2.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

2.6. PAPILDU PRECES piegāde notiek saskaņā ar LĪGUMA 2.2.–2.5. punktā noteikto kārtību 

25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā pēc rakstiska pieteikuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA, 

kuru PASŪTĪTĀJS drīkst iesniegt 10 (desmit) mēnešu laikā no PRECES piegādes dienas, 

piegādājot PAPILDU PRECES PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā. Vienas 

PAPILDU PRECES piegādes un kvalitātes nodrošināšanas cena nedrīkst pārsniegt pretendenta 

piedāvāto PRECES vienas vienības cenu (LĪGUMA 2. pielikums). 

3. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina PRECES un PAPILDU PRECES kvalitāti 3 (trīs) gadus no 

PRECES piegādes dienas, PAPILDU PRECEI – no PAPILDU PRECES piegādes dienas (tālāk 

tekstā – garantijas laiks).  

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

PRECES vai PAPILDU PRECES trūkumus un defektus (tālāk tekstā – defekts), par kuriem 

PASŪTĪTĀJS paziņojis IZPILDĪTĀJAM. 

3.3. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES vai PAPILDU PRECES defektu, PASŪTĪTĀJS 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM paziņojumu pa faksu ____________ vai e-pastu ___________. 

3.4. IZPILDĪTĀJS novērš PRECES vai PAPILDU PRECES defektu 5 (piecu) darbadienu laikā 

pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas, saņemot bojāto PRECI vai PAPILDU PRECI  pie 

PASŪTĪTĀJA K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, un nododot PASŪTĪTĀJAM salaboto vai jauno 

PRECI vai PAPILDU PRECI. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 3.4. punktā noteikto termiņu vai neveic 

LĪGUMA 3.4. punktā noteiktos darbus kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS var izvēlēties citu izpildītāju, 

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

4. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

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

euro), t.sk. atlīdzība par PRECI ____ EUR (summa cipariem)(__________(summa vārdiem) 

euro) un 21% pievienotās vērtības nodoklis ____ EUR (summa cipariem) (__________(summa 

vārdiem) euro). Maksā par PRECI ir iekļauti visi izdevumi, kas IZPILDĪTĀJAM nepieciešami 

saistībā ar PRECES iegādi, piegādi un tās kvalitātes nodrošināšanu, t.sk. normatīvajos aktos 

noteiktie nodokļi un nodevas. 

4.2. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 4.1. punktā minēto maksu par PRECI 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES pieņemšanas un PRECES piegādi apliecinoša 

dokumenta/rēķina abpusējas parakstīšanas dienas. 
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4.3. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM maksu par pasūtītās PAPILDU PRECES piegādi 

un tās kvalitātes nodrošināšanu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PAPILDU PRECES 

pieņemšanas un PAPILDU PRECES piegādi apliecinoša dokumenta/rēķina abpusējas 

parakstīšanas. 

4.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA akceptētu bankas izdotu 

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

IZPILDĪTĀJA piedāvātās maksas (ar PVN) par datoru piegādi un tās kvalitātes nodrošināšanu] 

apmērā, kura termiņš par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz LĪGUMA 3.1. punktā minēto PRECES 

kvalitātes nodrošināšanas 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. 

4.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt bankas ekspromisorisko galvojumu vai tā 

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

tā saņemšanas. 

4.6. 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. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par LĪGUMA 2.1., 3.4. vai 4.6. punktā punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no LĪGUMA 

4.1. punktā paredzētās maksas par PRECI par katru kavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk 

kā 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA 4.1. punktā paredzērtās maksas par PRECI. 

5.2. Par LĪGUMA 2.6. punktā punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no maksas par pasūtīto 

PAPILDU PRECI un tās kvalitātes nodrošināšanu par katru kavēto kalendāro dienu, bet kopā 

ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no maksas par pasūtīto PAPILDU PRECI un tās 

kvalitātes nodrošināšanu. 

5.3. Par LĪGUMA 3.5. punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā maksājuma 

summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) 

apmērā no attiecīgā maksājuma summas. 

5.4. 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. 

5.5. Par LĪGUMA 4.2. vai 4.3. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā maksājuma 

summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) 

apmērā no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) 

darbadienu laikā no attiecīga IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 
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5.6. 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.  

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. 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).  

6.2. 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. 

6.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes 

termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS VARAS 

APSTĀKĻU darbības laiku. 

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

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

dokumentu. 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus.  

7.2. LĪGUMA 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

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

citādi. 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

8.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 3.4. punktā noteikto termiņu vairāk par 10 (desmit) 

kalendārajām dienām; 

8.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. punktā noteikto termiņu vairāk par 20 (divdesmit) 

kalendārajām dienām; 

8.1.3. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 4.6. punktā minēto termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) 

kalendārajām dienām; 

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

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar  

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

PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA summas. 

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

vienpusēji atkāpties no PAPILDU PRECES pasūtījuma, rakstiski par to paziņojot 
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IZPILDĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.6. punktā noteikto termiņu vairāk par 

20 (divdesmit) kalendārajām dienām. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no PAPILDU 

PRECES pasūtījuma, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

par vienpusēju atkāpšanos no PAPILDU PRECES pasūtījuma saņemšanas maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no paredzētās maksas (ar PVN) par 

pasūtīto PAPILDU PRECI un tās kvalitātes nodrošināšanu. 

8.4. 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.  

8.5. 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. 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

9.1. 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. 

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

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. LĪGUMA 2.2. punktā noteikto dokumentu PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgs parakstīt 

PASŪTĪTĀJA __________. 

10.2. LĪGUMA 2.3., 2.4. un 2.6. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt 

PASŪTĪTĀJA __________. 

10.3. LĪGUMA 3.4. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt PASŪTĪTĀJA 

__________. 

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

saistību izpildei. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

10.6. Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

10.7. 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. 

11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 
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ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, 

BIC LACBLV2X. 

11.2. PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

_______________ _______________ 

/________/ /________/ 

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

 


