
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2017. gada 28. aprīļa sēdes lēmumu, 

1. protokols 

 

 

 

I. Krastiņa  

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītāja 

 

 

KONKURSA NOLIKUMS 

Par ēku un drošības inženiertehnisko sistēmu pārraudzības un vadības 

programmatūras WinGuard uzturēšanu 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2017/39 

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 CPV KODS 

4.1. Ēku un drošības inženiertehnisko sistēmu pārraudzības un vadības programmatūras 

WinGuard (tālāk tekstā – programmatūra) darbības uzturēšana saskaņā ar konkursa 

nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) 

noteiktajām prasībām un iepirkuma līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) iekļautajiem 

nosacījumiem. 

4.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 72267000-4 "Programmatūras 

uzturēšanas un labošanas pakalpojumi". 

5. LĪGUMA IZPILDES LAIKS 

5.1. Līguma izpildes laiks – programmatūras darbības uzturēšanu veic no 2017. gada 

1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam. 

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, 

LAIKS UN KĀRTĪBA 

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

angļu valodā, cauršuj (caurauklo) un paraksta. 

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

(saņemšanas termiņš Latvijas Bankā – 2017. gada 30. maija plkst. 11.00) vai iesniedz 

Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), darbdienās no 
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plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz 

plkst. 16.15) līdz 2017. gada 30. maija plkst. 11.00, parakstoties piedāvājuma 

reģistrācijas lapā. Tālrunis uzziņām 6702 2300, 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 ēku un drošības inženiertehnisko sistēmu pārraudzības un vadības 

programmatūras WinGuard uzturēšanu", iepirkums LB/2017/39; 

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 – Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu 

daļas vadītāju Viesturu Balodi (tālr. 6702 2707, e-pasta adrese: 

Viesturs.Balodis@bank.lv) vai Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas vecāko 

apsardzes tehnisko sistēmu inženieri Armandu Kalniņu (tālr. 6702 2809, e-pasta adrese: 

Armands.Kalnins@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. ja pretendents nav programmatūras ražotājs, programmatūras ražotāja 

apliecinājumu par pretendenta spējām nodrošināt programmatūras ražotāja tehnisko 

atbalstu programmatūras darbības uzturēšanas laikā; 

7.1.3. tehnisko piedāvājumu ar tādu detalizācijas pakāpi, lai pasūtītājs varētu 

pārliecināties par programmatūras darbības uzturēšanas pakalpojuma piedāvājuma 

atbilstību tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1. pielikums); 

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

piedāvājumu; 

7.1.5. ja pretendents, ir paredzējis līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procentu) no kopējās attiecīgā līguma 

vērtības vai lielāka (tālāk tekstā – apakšuzņēmējs), un attiecīgais apakšuzņēmējs nav 

reģistrēts Latvijas Republikā, apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopiju; 

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

pretendents balstās no nolikuma izrietošo kvalifikācijas prasību apliecināšanai (tālāk 

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

apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts kompetentu institūciju izziņas, 

kas apliecina, ka uz pretendentu, tā apakšuzņēmēju vai saistīto personu nav attiecināms 

neviens no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 6. un 7. 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 Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktie 

gadījumi; 

mailto:Viesturs.Balodis@bank.lv
mailto:Armands.Kalnins@bank.lv
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7.1.7. ja pretendents ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par 

personu apvienības izveidošanu. 

7.2. Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu 

kvalifikācijas prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu kā sākotnējo 

pierādījumu drīkst iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. To 

iesniedz papīra formātā, arī par katru saistīto personu, uz kuras iespējām pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, un par 

katru pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās attiecīgā līguma vērtības, bet ja pretendents ir 

personu apvienība vai personālsabiedrība – par katru tās dalībnieku vai biedru. Eiropas 

vienotā iepirkumu procedūras dokumenta veidlapa pieejama tīmekļa vietnē 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv#. Šajā nolikuma punktā 

noteiktajā gadījumā pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz tie nolikuma 

7.1. punktā norādītie dokumenti, kuri nepieciešami kvalifikācijas prasību un izslēgšanas 

nosacījumu atbilstības pārbaudei. 

7.3. Ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošās kvalifikācijas prasības 

apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā papildus 

iekļauj šādus dokumentus: 

7.3.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei; 

7.3.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas 

atbilstību no nolikuma izrietošajai kvalifikācijas prasībai; 

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

apliecības kopiju. 

7.4. 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 42. panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu 

izslēgšanas gadījumi un uz pretendenta vai tā biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība) 

amatpersonu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punktā 

noteiktie gadījumi. 

7.5. Nolikuma 7.1.6. punktā minētajai izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) 

mēnešus pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis īsāku tās 

derīguma termiņu. 

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

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. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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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 42. panta pirmajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas 

gadījumiem; 

8.2.3. programmatūras ražotājs nav apliecinājis pretendenta spēju nodrošināt 

programmatūras ražotāja tehnisko atbalstu programmatūras darbības uzturēšanas laikā; 

8.2.4. pretendents nav iesniedzis Komisijas pieprasīto nolikuma 7.4. punktā minēto izziņu 

nolikumā noteiktajā termiņā;  

8.2.5. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko 

iepirkumu likuma 42. panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju; 

8.2.6. citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā. 

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

8.3.1. prasībām, kuras izriet no nolikuma 8.2.2. punkta, ir jāatbilst visiem personu 

apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem);  

8.3.2. vismaz vienam personu apvienības dalībniekam (personālsabiedrības biedram) ir 

jāatbilst prasībai, kura izriet no nolikuma 8.2.3. punkta; 

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 piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām 

prasībām. 

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

un piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kura piedāvājums ir 

saimnieciski visizdevīgākais.  

8.6. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu ar viszemāko 

līgumcenu.  

8.7. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 8.6. punktā noteiktajam piedāvājumu 

izvērtēšanas kritērijam divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad līguma 

slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tiek piešķirtas pasūtītāja organizētas izlozes rezultātā. 

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

darbadienu laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam vai 

neizpilda nolikuma 9.8. punkta prasības, Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka attiecīgais 

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

kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kura 

piedāvājums ir nākamais saimnieciski izdevīgākais, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. 

9. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt, vai pārtraukt iepirkuma 

procedūru. 

9.2. Izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos. 

9.3. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 



5 

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

nepieciešams pretendentu atlasei, kā arī pretendentu piedāvājumu vērtēšanai un 

salīdzināšanai. 

9.5. 3 (triju) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot visiem pretendentiem par 

pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras 

izbeigšanu vai pārtraukšanu. 

9.6. Pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par 

nolikumu. 

9.7. 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. 

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

pieņemts lēmums slēgt līgumu, – pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam 

juridiskam statusam (piemēram, pilnsabiedrībai) vai noslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši 

Civillikuma 2241.–2280. pantam, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības 

sadalījumu, ja Komisijas ieskatā tas būs nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu 

sekmīgai izpildei. 

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) kalendārās dienas 

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

fakss – 6702 2420; 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. 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. 

nolikumā iekļautā informācija. 

11.2. Pretendenta iesniegts piedāvājums ir pierādījums, ka pretendents: 

11.2.1. ir iepazinies ar šo nolikumu; 

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

stāvoklī attiecībā pret pārējiem pretendentiem. 

11.3. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

11.4. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

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

sarunu rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskatīs Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

11.6. Nolikums sagatavots uz 15 (piecpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) 

lapām, 2. pielikums uz 2 (divām) lapām un 3. pielikums uz 5 (piecām) lapām. 

*     *     * 
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1. pielikums 

2017. gada 28. aprīļa 

konkursa LB/2017/39 nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS 

Uzņēmuma Advancis Software & Services GmbH (tālāk tekstā – programmatūras 

ražotājs) piegādātās ēku un drošības inženiertehnisko sistēmu pārraudzības un vadības 

programmatūras WinGuard X3 (aktuālā versija Enterprise Build 14.5) (tālāk tekstā – 

programmatūra) darbības uzturēšana, nodrošinot kļūdu labojumus, jauninājumu piegādi 

un programmatūras ražotāja tehnisko atbalstu pasūtītāja speciālistiem. 

2. PROGRAMMATŪRAS APJOMS 

2.1. WinGuard X3 Enterprise bāzes serveris – 1 gab. 

2.2. WinGuard X3 1000 datu punktu licences – 12 gab. 

2.3. WinGuard X3 operatora trauksmes modulis – 1 gab. 

2.4. WinGuard X3 e-pasta ziņojumu modulis – 1 gab. 

2.5. WinGuard X3 SMS ziņojumu modulis – 1 gab. 

2.6. WinGuard X3 CAD grafikas modulis – 1 gab. 

2.7. WinGuard X3 virtuālo datu punktu modulis – 1 gab. 

2.8. WinGuard X3 kalendāra plānotāja modulis – 1 gab. 

2.9. WinGuard X3 tīmekļa pārlūka klients – 1 gab. 

2.10. WinGuard X3 operatoru darba vieta ar lokālā servera funkcionalitāti – 2 gab. 

2.11. WinGuard X3 operatoru darba vieta – 4 gab. 

2.12. WinGuard X3 video ekrānu vadības modulis – 1 gab. 

2.13. WinGuard X3 siltās gaidstāves serveris – 1 gab. 

2.14. WinGuard X3 videonovērošanas kameru vadības modulis – 7 gab. 

2.15. WinGuard X3 multimonitoru atbalsta funkcionalitāte – 5 gab. 

2.16. WinGuard X3 programmatūras konfigurēšanas funkcionalitāte – 1 gab. 

2.17. WinGuard X3 sistēmu pieslēguma interfeisa modulis – 6 gab. 

3. PROGRAMMATŪRAS UZTURĒŠANA 

3.1. Izpildītājs nodrošina programmatūras uzturēšanu 5 (piecus) gadus no 2017. gada 

1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam (tālāk tekstā – programmatūras uzturēšanas laiks). 

3.2. Izpildītājs programmatūras uzturēšanas laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādā 

pasūtītājam programmatūras kļūdu labojumus, jauninājumus un jaunākās versijas, un 

nodrošina to savietojamību bez papildu samaksas. 

3.3. Par programmatūras jauninājumiem un jaunākajām versijām izpildītājs informē 

pasūtītāju, informāciju nosūtot pasūtītājam tieši vai ievietojot to savā interneta vietnē. 

3.4. Programmatūras jauninājumus un jaunākās versijas uzstāda pasūtītāja speciālisti.  

3.5. Izpildītājs nodrošina programmatūras ražotāja tehnisko atbalstu (tālāk tekstā – 

tehniskais atbalsts) pasūtītāja speciālistiem programmatūras un tās atjaunojumu 
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uzstādīšanā, konfigurēšanā, kā arī programmatūras, tās uzstādīšanas un konfigurēšanas 

kļūdu novēršanā telefoniski un e-pasta sarakstē izpildītāja darba laikā. 

3.6. Tehnisko atbalstu telefoniski izpildītāja darba laikā pēc pasūtītāja speciālistu 

pieprasījuma izpildītājs nodrošina ne ilgāk kā 4 (četru) stundu laikā. 

3.7. Izpildītājs nodrošina tehniskā atbalsta sniegšanu attālināti tiešsaistē pēc pasūtītāja 

pieprasījuma. 
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2. pielikums 

2017. gada 28. aprīļa 

konkursa LB/2017/39 nolikumam 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM 

 

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 atbilstoši 

konkursa nolikuma 7.3. punkta prasībām (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi un saistītās personas lomu** iepirkuma 

līguma izpildē) 

 

Informācija par katru apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit 

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 ēku un drošības inženiertehnisko sistēmu pārraudzības un vadības programmatūras 

WinGuard uzturēšanu" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2017/39) iepirkumam un 

piedāvā veikt ēku un drošības inženiertehnisko sistēmu pārraudzības un vadības 

programmatūras WinGuard uzturēšanu atbilstoši konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām un par šādu cenu (euro bez PVN):  
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Pozīcijas nosaukums 
Viena 

vienība 

Vienas 

vienības 

cena 

Vienību 

skaits 

Kopā 

līgumcena 

A B 
C = (A x 

B) 

Programmatūras darbības 

uzturēšana, sākot ar 01.07.2017. 

(skat. tehniskās specifikācijas 

3. punktu) 

6 mēnešu 

periods 
 10  

 

Apliecinām, ka: 

1. pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 42. 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 42. panta pirmās daļas 1. punktā minētie 

apstākļi; 

3. uz saistīto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie 

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

4. uz apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. 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. 

 

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

konkursa Nr. LB/2017/39 "Par ēku un drošības inženiertehnisko sistēmu pārraudzības un 

vadības programmatūras WinGuard uzturēšanu" nolikumam. 

 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai vai izpaušanai trešajām personām; 

 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 28. aprīļa 

konkursa LB/2017/39 nolikumam 

 

Rīgā 2017. gada                                                                                                PROJEKTS  

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/ 

 

Par ēku un drošības inženiertehnisko sistēmu pārraudzības un vadības 

programmatūras WinGuard uzturēšanu 
(iepirkums LB/2017/39) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās ________________ (pārstāvja amats, 

vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas saskaņā ar ________________ (pārstāvības tiesību 

pamats), no vienas puses, un ________________ (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. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJAM ēku un drošības inženiertehnisko sistēmu 

pārraudzības un vadības programmatūras WinGuard (tālāk tekstā – 

PROGRAMMATŪRA) darbības uzturēšanu (tālāk tekstā – UZTURĒŠANA) saskaņā ar 

atklāta konkursa LB/2017/39 nolikumu, tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums) un 

IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu konkursā LB/2017/39 (līguma 2. pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic UZTURĒŠANU no 2017. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 

30. jūnijam (tālāk tekstā – UZTURĒŠANAS laiks). 

2.2. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai līguma 

saistību izpildei. 

3. PROGRAMMATŪRAS UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PROGRAMMATŪRAS defektu vai trūkumu (tālāk tekstā 

– defekts), kura rašanās cēlonis nav PROGRAMMATŪRAS nepareiza uzstādīšana vai 

konfigurēšana, PASŪTĪTĀJAM UZTURĒŠANAS laikā ir tiesības iesniegt 

IZPILDĪTĀJAM paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk tekstā – 

paziņojums).  

3.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 20 (divdesmit) darbadienu laikā 

pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

3.3. Defekta labojumu IZPILDĪTĀJS nosūta PASŪTĪTĀJAM. 

3.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta labojuma saņemšanas 

pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma noteikumiem un pieņem defekta 

novēršanu vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas trūkumus, iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 
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3.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā 

norādītos trūkumus un atkārtoti nosūta PASŪTĪTĀJAM defekta labojumu. 

PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta labojuma saņemšanas pārbauda 

defekta novēršanas atbilstību līguma noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, vai 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

3.6. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir nosūtījis PASŪTĪTĀJAM 

defekta labojumu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta novēršanu līguma 3.4. punktā 

noteiktajā kārtībā. Motivēta atteikuma gadījumā defekta novēršanas diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS ir atkārtoti nosūtījis PASŪTĪTĀJAM defekta labojumu, ja PASŪTĪTĀJS 

ir pieņēmis defekta novēršanu līguma 3.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

3.7. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM UZTURĒŠANAS protokolu un rēķinu par 

katru 6 (sešu) mēnešu UZTURĒŠANAS periodu, sākot no 2017. gada 1. jūlija (tālāk 

tekstā – UZTURĒŠANAS periods), ne ātrāk kā 10 (desmit) darbadienas pirms attiecīgā 

UZTURĒŠANAS perioda beigām. 

3.8. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc UZTURĒŠANAS protokola 

saņemšanas pārbauda UZTURĒŠANAS periodā veikto UZTURĒŠANAS darbu 

atbilstību līguma noteikumiem un pieņem attiecīgā UZTURĒŠANAS perioda 

UZTURĒŠANAS darbu izpildi, parakstot UZTURĒŠANAS protokolu, vai, ja 

UZTURĒŠANAS periodā UZTURĒŠANAS darbi nav veikti atbilstoši līguma 

noteikumiem, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt attiecīgā 

UZTURĒŠANAS perioda UZTURĒŠANAS darbu izpildi. 

3.9. PASŪTĪTĀJA motivētā atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš PASŪTĪTĀJA 

atteikumā norādītos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM uzturēšanas 

protokolu. 

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

informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši konkursa LB/2017/39 nolikuma prasībām un uz 

kuras iespējām IZPILDĪTĀJS ir balstījies no konkursa LB/2017/39 nolikuma izrietošās 

kvalifikācijas prasības izpildei, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem. 

3.11. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

10% (desmit procenti) no līguma summas vai lielāka un par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis 

informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši konkursa LB/2017/39 nolikuma prasībām, maiņu, 

kā arī minētajiem kritērijiem atbilstoša apakšuzņēmēja vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē 

tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

62. panta nosacījumiem 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Līguma summa ir ______ (summa cipariem) EUR (________________ (summa 

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

(________________ (summa vārdiem) euro) un pievienotās vērtības nodoklis (21%)1 

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

4.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar 

PROGRAMMATŪRAS UZTURĒŠANU, t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi. 

4.3. 6 (sešu) mēnešu UZTURĒŠANAS maksa ir _____ (summa cipariem) EUR 

(_______________ (summa vārdiem) euro), t.sk. atlīdzība par UZTURĒŠANU ______ 

                                                 
1 Ja IZPILDĪTĀJS nav reģistrēts Latvijas Republikā, Latvijas Republikā noteikto pievienotās vērtības 

nodokli maksā PASŪTĪTĀJS Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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(summa cipariem) EUR (________________ (summa vārdiem) euro) un pievienotās 

vērtības nodoklis (21%) ______ (summa cipariem) EUR (________________ (summa 

vārdiem) euro).  

4.4. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 4.3. punktā minēto 6 (sešu) mēnešu 

UZTURĒŠANAS maksu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc attiecīgā UZTURĒŠANAS 

perioda UZTURĒŠANAS darbu izpildes pieņemšanas un rēķina saņemšanas.  

4.5. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to 

uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 

nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto PASŪTĪTĀJA  

e-pasta adresi. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par līguma 3.2. punktā noteiktā termiņa vai līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā 

saskaņotā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  

0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto 

kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma summas. 

5.2. 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. 

5.3. Par līguma 4.4. 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 pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma 

un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

5.4. 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. 

6. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

6.2. Līguma 6.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

citādi. 

7. AUTORTIESĪBAS 

7.1. Veicot UZTURĒŠANU, IZPILDĪTĀJS izmanto tikai licencētu vai citādi likumīgi 

iegūtu programmatūru. 

7.2. IZPILDĪTĀJS garantē, ka ir pilnībā ievērojis autortiesības un ka trešo personu 

autortiesības netiek pārkāptas ar līguma noslēgšanu un tā izpildi. Ja kāda trešā persona 

ceļ prasību par autortiesību pārkāpumu pret PASŪTĪTĀJU par līguma izpildes ietvaros 

piegādāto vai izmantoto programmatūru, vai jebkuru tās papildinājumu vai 

atjauninājumu, IZPILDĪTĀJS uzņemas visu atbildību par trešās personas prasību pret 

mailto:rekini@bank.lv
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PASŪTĪTĀJU un atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus šādas prasības rezultātā radušos 

zaudējumus, t.sk. papildu izdevumus vai sadārdzinājumu, kāds PASŪTĪTĀJAM var 

rasties, ja IZPILDĪTĀJA pieļautā autortiesību pārkāpuma novēršanai PASŪTĪTĀJAM ir 

nepieciešams attiecīgo programmatūru, tās papildinājumu vai atjauninājumu iegādāties 

no cita piegādātāja par augstāku cenu kā līgumā noteiktā.  

7.3. PASŪTĪTĀJS lieto PROGRAMMATŪRU tikai savām vajadzībām. 

7.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izgatavot datu rezerves kopijas PROGRAMMATŪRAS 

darbības nodrošināšanai.  

7.5. Līguma 7.1. – 7.4. punkts ir spēkā neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE 

vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas citādi. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. 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).  

8.2. 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. 

8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu 

dokumentu. 

9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

9.1.1. IZPILDĪTĀJS kavē līguma 3.2. punktā noteikto termiņu vai līguma  

3.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto defektu novēršanas termiņu vairāk nekā 

30 (trīsdesmit) kalendārās dienas; 

9.1.2. tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.1.1. punktu, 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 

līguma summas 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu 

saņemšanas. 

9.3. 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. 

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. 



15 

 

10.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

11.1.1. iesniegt līguma 3.1. punktā minēto paziņojumu, saskaņot līguma 3.2. punktā 

minēto defekta novēršanas termiņu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības 

sistēmu daļas vadītājs; 

11.1.2. parakstīt līguma 3.4., 3.5. un 3.8. punktā minēto atteikumu, līguma 3.8. punktā 

minēto protokolu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

11.3. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

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

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

lapas/-ām un 2. pielikums uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) 

lapas/-ām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

IZPILDĪTĀJA. 

12. PUŠU 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. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā  

Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

12.2. IZPILDĪTĀJS – ________________ (nosaukums), ________________ (juridiskā 

adrese), reģistrēta _____________ (iestādes un reģistra nosaukums) reģistrā ar 

Nr. ___________ un _____________ (iestādes nosaukums) Pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistrā ar Nr. ______________. Norēķinu konts: _________________ 

(bankas nosaukums), Nr. _____________________, BIC ________________. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

_______________  

/_____________/ 

_______________  

/______________/ 

2017. gada __ . __________ 2017. gada __ . ___________ 

 


