
APSTIPRINĀTS         

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2017. gada 1. jūnija sēdes lēmumu, 

1. protokols  

 

 

 

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas  

iepirkuma komisijas vadītājs 

KONKURSA NOLIKUMS 

Par monētu šķirošanas un skaitīšanas iekārtu iegādi 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2017/42 

2. PASŪTĪTĀJS 

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

3. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS 

3.1. Atklāts konkurss 

4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, APJOMS UN CPV KODS 

4.1. Monētu šķirošanas un skaitīšanas iekārtu (tālāk tekstā – IEKĀRTA) piegāde, uzstādīšana un 

pasūtītāja darbinieku apmācība darbam ar IEKĀRTĀM (tālāk tekstā – piegāde), kā arī tehniskā 

apkope un tās ietvaros veikto darbu un piegādāto rezerves detaļu kvalitātes nodrošināšana (tālāk 

tekstā – remonts) saskaņā ar konkursa nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskā specifikācijā 

(nolikuma 1. un 2. pielikums) noteiktajām prasībām un līguma projektā (nolikuma 5. pielikums) 

iekļautajiem nosacījumiem. 

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

4.2.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļa – 1 (vienas) IEKĀRTAS piegāde, tehniskā apkope un remonts 

saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu; 

4.2.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļa – 2 (divu) IEKĀRTU piegāde, tehniskā apkope un remonts 

saskaņā ar nolikuma 2. pielikumu. 

4.3. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 30123600-3 "Monētu apstrādes iekārtas". 

5. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS 

5.1. Līguma izpildes vieta: 

5.1.1. IEKĀRTU (nolikuma 1. pielikums) piegādā un veic tās tehnisko apkopi un remontu – 

Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā; 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/1708/clasif/main/
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5.1.2. IEKĀRTU (nolikuma 2. pielikums) piegādā un veic tās tehnisko apkopi un remontu – 

Latvijas Bankas ēkas Rīgā Bezdelīgu ielā 3. 

5.2. IEKĀRTAS piegādi veic ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.  

5.3. IEKĀRTAS tehnisko apkopi un remontu nodrošina 24 (divdesmit četrus) mēnešus no 

IEKĀRTAS PIEGĀDES dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks) un 12 (divpadsmit) mēnešu periodā 

pēc garantijas laika beigām. 

 

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

KĀRTĪBA 

6.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām. 

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta. 

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

nolikuma 7.1.4. ,7.1.5. un 7.1.6. punktā minētos dokumentus, kurus var iesniegt arī angļu valodā), 

cauršuj (caurauklo) un paraksta. 

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

termiņš Latvijas Bankā – līdz 2017. gada 4. jūlija plkst. 10.00) vai iesniedz Latvijas Bankā 

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

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

4. jūlija plkst. 10.00. Tālrunis uzziņām 6702 2300, e-pasts: 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 monētu šķirošanas un skaitīšanas iekārtu piegādi", iepirkums LB/2017/42; 

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 – Kases un naudas apgrozības pārvaldes Kases operāciju 

daļas galveno kases operāciju metodikas ekspertu Andi Tīrumu (tālr. 6702 2312, e-pasta adrese: 

Andis.Tirums@bank.lv). 

6.7. Piedāvājumus, ko iesniedz pēc noteiktā termiņa vai kas nav noformēti vai sagatavoti atbilstoši 

nolikuma 6.3. vai 6.4. 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. nolikuma 3. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstoša, pilnībā aizpildīta pretendenta 

piedāvājuma forma, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par iepirkumu priekšmeta 1. daļu; 

7.1.3. nolikuma 4. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstoša, pilnībā aizpildīta pretendenta 

piedāvājuma forma, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par iepirkumu priekšmeta 2. daļu; 

7.1.4. piedāvāto IEKĀRTU ražotāja vai tā pilnvaroto pārstāvju izsniegtu dokumentu vai tā kopiju, 

vai ar attiecīgo IEKĀRTU ražotāju vai tā pilnvaroto pārstāvi noslēgta sadarbības līguma kopiju, 

kas apliecina pretendenta spēju nodrošināt IEKĀRTU piegādi, kvalificētu tehnisko apkopi un 

remontu veikšanu; 
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7.1.5. pasūtītāju atsauksmes par vismaz 2 (diviem) pretendenta izpildītajiem monētu apstrādes 

iekārtu piegādes līgumiem pēdējo 3 (triju) gadu (2014., 2015. un 2016. gads, kā arī 2017. gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanai) laikā. 

7.1.6. IEKĀRTAS tehniskā dokumentācija ar tādu detalizācijas pakāpi, lai pasūtītājs varētu 

pārliecināties par piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1. pielikums vai  

2. pielikums); 

7.1.7. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, nodokļu administrācijas iestādē pretendenta 

reģistrācijas valstī iesniegtos pretendenta 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; 

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

apvienības izveidošanu; 

7.1.9. 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; 

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

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

apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 

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

Publisko iepirkumu likuma 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 nolikuma Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās 

daļas 1. punktā noteiktie gadījumi.  

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 izrietošajām pretendenta kvalifikācijas prasībām 

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 izrietošajām kvalifikācijas prasībām;  

7.3.3. saistītās personas apliecinājumu par to, ka gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

tiks piešķirtas pretendentam, kurš savas atbilstības no nolikuma 8.2.4. punkta izrietošajām 

pretendenta kvalifikācijas prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, tad 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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saistītā persona apņemas kopā ar pretendentu solidāri atbildēt par iepirkuma līguma saistību 

izpildi; 

7.3.4. 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 personu, kura ir 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 7.1.10. punktā minētajai izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis īsāku tās derīguma termiņu. 

8. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, 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, nolikumu u.c. normatīvajiem aktiem. 

8.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta 

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

nolikumā noteiktajā termiņā; 

8.2.4. pretendenta pašu kapitāls jaunākajos Valsts ieņēmumu dienestā vai līdzvērtīgā nodokļu 

administrācijas iestādē citā valstī iesniegtajos finanšu pārskatos ir negatīvs; 

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 pieprasīto informāciju; 

8.2.6. pretendents nav atbilstoši nolikuma 7.1.4. punkta prasībām apliecinājis savu spēju 

nodrošināt piedāvāto IEKĀRTU piegādi, kvalificētu tehnisko apkopi un remonta veikšanu; 

8.2.7. pretendents iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (2014., 2015. un 2016. gads, kā arī 2017. gads 

līdz piedāvājuma iesniegšanai) nav sekmīgi izpildījis vismaz 2 (divus) monētu apstrādes iekārtu 

piegādes līgumus; 

8.2.8. 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. katrai atsevišķai pretendentu kvalifikācijas prasībai, kura izriet no nolikuma 8.2.4., 8.2.6. 

vai 8.2.7. punkta, ir jāatbilst vismaz vienam personu apvienības dalībniekam (personālsabiedrības 

biedram);  
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8.3.3. personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas 

izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina 

pilnsabiedrība), jānoslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–2280. pantam, 

vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai jāuzņemas solidāra 

atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi, ar attiecīgiem noteikumiem papildinot nolikuma 

5. pielikumā iekļauto līguma projektu. 

8.4. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības 

iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.5. Komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar 

pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura 

piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir saimnieciski visizdevīgākais 

8.6. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā atzīst 

piedāvājumu, kurš nodrošina nolikumā noteikto prasību izpildi un kura piedāvājums attiecīgajā 

iepirkuma priekšmeta daļā ir ar viszemāko cenu kopā (3. vai 4. pielikuma 2. tabulas 4. pozīcija).  

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 tam pretendentam, kura piedāvājumā paredzētais iekārtu kvalitātes uzturēšanas laiks ir 

garāks. 

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

laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam, Komisija pieņem 

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

nolikumā noteiktajām prasībām, un kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski izdevīgākais 

attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, vai pārtraukt iepirkumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta 

daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9. IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 

9.1. Iepirkuma līguma projektu sk. nolikuma 5. pielikumā. 

10. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

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

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

pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu 

vai pārtraukšanu. 

10.6. Pēc ieinteresētā piegādātāja 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, – pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam 
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(piemēram, pilnsabiedrībai) vai noslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–

2280. pantam, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai uzņemas solidāru 

atbildību par iepirkuma līguma saistību izpildi, parakstot ar attiecīgiem noteikumiem papildinātu 

nolikuma 5. pielikumā iekļauto līguma projektu, ja Komisijas ieskatā tas būs nepieciešams 

iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 

10.9. Ja ar pretendentu, kurš konkrētā līguma izpildei balstās uz saistītās personas iespējām, lai 

pierādītu atbilstību no nolikuma 8.2.4. punkta izrietošajai pretendentu kvalifikācijas prasībai, tiks 

nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad saistītajai personai būs kopā ar pretendentu jāuzņemas 

solidāra atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi. 

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 – 6702 2420; 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. 

11.4. Pretendentam vai tā pārstāvim ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, par 

to iepriekš informējot nolikuma 6.6. punktā minēto pasūtītāja kontaktpersonu Latvijas Bankā.  

12. CITI NOTEIKUMI 

12.1. 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. 

12.2. Pretendenta iesniegts konkursa piedāvājums ir pierādījums, ka pretendents: 

12.2.1. ir iepazinies ar šo nolikumu; 

12.2.2. ir sapratis un pieņēmis konkursa 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. Visi strīdi un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem tiks risināti sarunu ceļā. Ja 

sarunu rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskatīs Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

12.6. Nolikums sagatavots uz 29 (divdesmit deviņām) lapām, t.sk. to 1. pielikums uz 2 (divām) 

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

lapām un 5. pielikums uz 13 (trīspadsmit) lapām. 
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1. pielikums 

2017. gada 1. jūnija 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/42) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1. DAĻAI 

1. IEKĀRTAI jābūt pielāgotai visu apgrozībā esošo 1, 2, 5, 10, 20 un 50 euro centu un 1 un 2 

euro monētu (t.sk. euro piemiņas monētu), izņemot euro kolekcijas monētu, šķirošanai un 

skaitīšanai. 

2. IEKĀRTAI tās piegādes dienā ir jābūt iekļautai Eiropas Komisijas pārbaudīto monētu 

apstrādes iekārtu sarakstā (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro_en). 

3. IEKĀRTAI ir jānodrošina monētu viltojumu noteikšanu atbilstoši aktuālākajai ETSC 

(European Technical and Scientific Centre) apstiprinātajai monētu viltojumu testa pakai. 

4. IEKĀRTAI jābūt aprīkotai ar vismaz šādiem monētu pārbaudes sensoriem: 

4.1.  optisko sensoru (CCD) monētas diametra pārbaudei; 

4.2. sensoriem vadāmības pārbaudei un magnētisma pārbaudei monētas centrā un malā 1 un  

2 eiro monētu šķirošanai un skaitīšanai. 

5. IEKĀRTAS parametri: 

5.1. pieļaujamie monētu izmēri – visu apgrozībā esošo euro monētu, izņemot euro kolekcijas 

monētu, izmēri; 

5.2. skaitīšanas ātrums – ne mazāks par 2,400 monētām minūtē; 

5.3. monētu ievietošanas piltuves ietilpība – ne mazāka par 3,000 (jaukta nomināla) monētām; 

5.4. monētu ievietošanas piltuves augstums iekārtai, kura novietota uz tehniskās specifikācijas 

8. punktā minētā galda, nav lielāks par 1,300.0 mm no grīdas;  

5.5. IEKĀRTAI jābūt aprīkotai ar 8 izejas piltuvēm monētu pakošanai pa nomināliem polietilēna 

drošības maisiņos pa 1000, 2000 un 2500 monētām; 

5.6. IEKĀRTA aprīkota ar elektronisku displeju, kurā redzama vismaz šāda informācija: 

5.6.1. datums un laiks; 

5.6.2. pa monētu nomināliem saskaitīto monētu summa; 

5.6.3. kopā saskaitīto monētu summa. 

6. IEKĀRTAS izmēri: 

6.1. garums no 950 mm līdz 1050 mm; 

6.2. augstums no 280 mm līdz 315 mm; 

6.3. platums no 365 mm līdz 405 mm. 

7. IEKĀRTU piegādā darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem. 

8. IEKĀRTAS komplektācijā jābūt galdam, kurš paredzēts iekārtas novietošanai un kurš aprīkots 

ar ritenīšiem galda ar IEKĀRTU vieglai pārvietošanai un kura izmēri nav mazāki par:  

8.1. garums – 1 m; 

8.2. platums – 0.5 m; 

8.3. augstums – 0.8 m (aprīkojumā ar ritenīšiem). 

9. galds aprīkots ar papildu plauktu ar maināmu plaukta augstumu zem IEKĀRTAS, kura 

izmēri nav mazāki par: 

9.1. garumā – 0.90 m; 

9.2. platumā – 0.50 m. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro_en
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10.  Galds labajā pusē (vienā līmenī ar galda virsmu) aprīkots ar papildu plauktu, kura izmēri 

nav mazāki par: 

10.1. garumā – 0.20 m; 

10.2. platumā – 0.32 m 

11. IEKĀRTAS komplektācijā jābūt printerim, kurš var izdrukāt kvīti ar vismaz šādu 

informāciju: 

11.1.  datums; 

11.2. saskaitīto monētu nomināls; 

11.3. saskaitīto monētu skaits; 

11.4. pa monētu nomināliem saskaitīto monētu summa. 

12. IEKĀRTAS paredzētas darbam pie elektroenerģijas pieslēguma 220V 50Hz. 

13. IEKĀRTAS komponenšu aprīkojumam ir CE marķējums. 

14. IEKĀRTU uzstāda atbilstoši tās ražotāja tehniskajiem norādījumiem PASŪTĪTĀJA ēkā 

K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā PASŪTĪTĀJA norādītajā vietā. Pēc IEKĀRTAS uzstādīšanas 

nodrošina 2 (divu) PASŪTĪTĀJA darbinieku apmācību darbam ar IEKĀRTU. Apmācības notiek 

PASŪTĪTĀJA telpās ar PASŪTĪTĀJU iepriekš saskaņotā laikā. 

15. Jāveic IEKĀRTAS remonts un tehniskā apkope (visu mehānisko un elektrisko mezglu detaļu 

tīrīšana, eļļošana, regulēšana un testēšana, kā arī detaļu piegāde un nolietoto detaļu nomaiņa, 

IEKĀRTAS testēšana un regulēšana atbilstoši IEKĀRTAS ražotājrūpnīcas tehniskajiem 

norādījumiem) garantijas laikā un 12 (divpadsmit) mēnešu periodā pēc garantijas laika beigām, 

nodrošinot apkopes veikšanu IEKĀRTAS atrašanās vietā ne retāk kā vienu reizi 2 (divos) 

kalendārajos mēnešos (gada laikā ne mazāk kā sešas reizes).  

16. Cita starpā IEKĀRTAS tehniskās apkopes ietvaros veic visas darbības, kas nepieciešamas, 

lai visā IEKĀRTAS garantijas laikā un 12 (divpadsmit) mēnešu periodā pēc garantijas laika 

beigām tiktu nodrošināta IEKĀRTAS atbilstība tehniskās specifikācijas 3. punkta prasībām. 

17.  IEKĀRTAS remonts garantijas laikā ietver bojāto detaļu piegādi un nomaiņu, testēšanu un 

regulēšanu par izpildītāja līdzekļiem atbilstoši IEKĀRTAS ražotāja tehniskajiem norādījumiem, 

kā arī remonta un tehniskās apkopes ietvaros veikto darbu un piegādāto rezerves detaļu kvalitātes 

nodrošināšanu. 

18. IEKĀRTAS remonts 12 (divpadsmit) mēnešu periodā pēc garantijas laika beigām ietver 

bojāto detaļu piegādi un nomaiņu, testēšanu un regulēšanu par PASŪTĪTĀJA līdzekļiem 

atbilstoši IEKĀRTAS ražotāja tehniskajiem norādījumiem, kā arī remonta un tehniskās apkopes 

ietvaros veikto darbu un piegādāto rezerves detaļu kvalitātes nodrošināšanu. 

 

*  *  * 
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2. pielikums 

2017. gada 1. jūnija 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/42) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2. DAĻAI 

1. IEKĀRTAI jābūt pielāgotai visu apgrozībā esošo 1, 2, 5, 10, 20 un 50 euro centu un 1 un  

2 euro monētu (t.sk. euro piemiņas monētu), izņemot euro kolekcijas monētu, skaitīšanai. 

2. IEKĀRTAI tās piegādes dienā ir jābūt iekļautai Eiropas Komisijas pārbaudīto monētu 

apstrādes IEKĀRTU sarakstā (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-

area/euro_en). 

3. IEKĀRTAI ir jānodrošina monētu viltojumu noteikšanu atbilstoši aktuālākajai ETSC 

(European Technical and Scientific Centre) apstiprinātajai monētu viltojumu testa pakai. 

4. IEKĀRTAI jābūt aprīkotai ar vismaz šādiem monētu pārbaudes sensoriem: 

4.1.  optisko sensoru (CCD) monētas diametra pārbaudei; 

4.2. sensoriem vadāmības pārbaudei un magnētisma pārbaudei monētas centrā un malā 1 un  

2 eiro monētu skaitīšanai. 

5. IEKĀRTAS parametri: 

5.1. pieļaujamie monētu izmēri – visu apgrozībā esošo euro monētu, izņemot euro kolekcijas 

monētu, izmēri; 

5.2. skaitīšanas ātrums – ne mazāks par 2,400 monētām minūtē; 

5.3. monētu ievietošanas piltuves ietilpība – ne mazāka par 1,500 (jaukta nomināla) monētām; 

5.4. IEKĀRTAI jābūt aprīkotai ar 2 izejas piltuvēm monētu pakošanai pa nomināliem polietilēna 

drošības maisiņos  pa 1000, 2000 un 2500 monētām; 

5.5. IEKĀRTAI jānodrošina automātisku apstāšanās funkcijas iestatīšanu pie lietotāja ievadīta 

dažādu nominālu monētu skaita (piemēram 200, 1000, 2000 vai 2500) saskaitīšanas; 

5.6. IEKĀRTA aprīkota ar elektronisku displeju, kurā redzama vismaz šāda informācija: 

5.6.1. datums un laiks; 

5.6.2. pa monētu nomināliem saskaitīto monētu summa; 

5.6.3. kopā saskaitīto monētu summa. 

6. IEKĀRTAS izmēri: 

6.1. garums no 480 mm līdz 560 mm; 

6.2. augstums no 280 mm līdz 315 mm; 

6.3. platums no 360 mm līdz 410 mm. 

7. IEKĀRTU piegādā darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem. 

8. IEKĀRTAS komplektācijā jābūt printerim, kurš var izdrukāt kvīti ar vismaz šādu  informāciju: 

8.1. datums; 

8.2. saskaitīto monētu nomināls; 

8.3. saskaitīto monētu skaits; 

8.4. pa monētu nomināliem saskaitīto monētu summa. 

9. IEKĀRTAS paredzētas darbam pie elektroenerģijas pieslēguma 220V 50Hz. 

10. IEKĀRTU komponenšu aprīkojumam ir CE marķējums. 

11. IEKĀRTAS uzstāda atbilstoši tās ražotāja tehniskajiem norādījumiem PASŪTĪTĀJA ēkā 

Bezdelīgu ielā 3, Rīgā PASŪTĪTĀJA norādītajā vietā. Pēc IEKĀRTAS uzstādīšanas nodrošina 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/euro_en


 10 

2 (divu) PASŪTĪTĀJA darbinieku apmācību darbam ar IEKĀRTU. Apmācības notiek 

PASŪTĪTĀJA telpās ar PASŪTĪTĀJU iepriekš saskaņotā laikā. 

12. Jāveic IEKĀRTAS remonts un tehniskā apkope (visu mehānisko un elektrisko mezglu detaļu 

tīrīšana, eļļošana, regulēšana un testēšana, kā arī detaļu piegāde un nolietoto detaļu nomaiņa, 

IEKĀRTAS testēšana un regulēšana atbilstoši IEKĀRTAS ražotājrūpnīcas tehniskajiem 

norādījumiem) garantijas laikā un 12 (divpadsmit) mēnešu periodā pēc garantijas laika beigām, 

nodrošinot apkopes veikšanu IEKĀRTAS atrašanās vietā ne retāk kā vienu reizi 2 (divos) 

kalendārajos mēnešos (gada laikā ne mazāk kā sešas reizes).  

13. Cita starpā IEKĀRTAS tehniskās apkopes ietvaros veic visas darbības, kas nepieciešamas, 

lai visā IEKĀRTAS garantijas laikā un 12 (divpadsmit) mēnešu periodā pēc garantijas laika 

beigām tiktu nodrošināta IEKĀRTAS atbilstība tehniskās specifikācijas 3. punkta prasībām. 

14.  IEKĀRTAS remonts garantijas laikā ietver bojāto detaļu piegādi un nomaiņu, testēšanu un 

regulēšanu par izpildītāja līdzekļiem atbilstoši IEKĀRTAS ražotāja tehniskajiem norādījumiem, 

kā arī remonta un tehniskās apkopes ietvaros veikto darbu un piegādāto rezerves detaļu kvalitātes 

nodrošināšanu. 

15. IEKĀRTAS remonts 12 (divpadsmit) mēnešu periodā pēc garantijas laika beigām ietver 

bojāto detaļu piegādi un nomaiņu, testēšanu un regulēšanu par PASŪTĪTĀJA līdzekļiem 

atbilstoši IEKĀRTAS ražotāja tehniskajiem norādījumiem, kā arī remonta un tehniskās apkopes 

ietvaros veikto darbu un piegādāto rezerves detaļu kvalitātes nodrošināšanu. 

 

*  *  * 
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3. pielikums 

2017. gada 1. jūnija 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/42) 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 

1.  DAĻAI 
 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 
 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība (nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ (norāda 

pretendentam atbilstošu statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi)  

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma 

ietvaros izmantojama saziņai ar 

pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un 

faksa numuru, kā arī pretendenta 

kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un 

tālruņa 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 kopējās līguma 

vērtības vai lielāka (tālāk tekstā – 

apakšuzņēmējs), un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nodot paredzēto 

iepirkuma līguma daļu 

 

Piezīmes 
*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 rīkotajā konkursā "Par 

monētu šķirošanas un skaitīšanas iekārtu piegādi" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2017/42, 

tālāk tekstā – iepirkums). 

 

Piedāvājam piegādāt un uzstādīt monētu šķirošanas un skaitīšanas iekārtu (saskaņā ar nolikuma 

1. pielikumu) un nodrošināt iekārtas tehnisko apkopi un remontu garantijas laikā un  
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12 (divpadsmit) mēnešu periodā pēc garantijas laika beigām atbilstoši iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām par šādu cenu (euro bez PVN):  

 

Nr. 

p.k. 
Pozīcija 

Cena (euro bez 

PVN) 

1. 1 (vienas) monētu šķirošanas un skaitīšana IEKĀRTAS 

____________________________________ PIEGĀDE  
(jānorāda piedāvātās IEKĀRTAS marka un modelis)  

 

2.  Tehniskās apkopes izmaksas, t.sk.: 

 

 

Vienas tehniskās 

apkopes cena 

(euro bez PVN) 

Tehnisko apkopju 

skaits gadā* 

 

2.1. 1. gadā    

2.2. 2. gadā    

2.3. 3. gadā    

 Kopējā piedāvātā tehnisko apkopju cena* 

(2.1.poz.+2.2.poz.+2.3.poz.) 

 

3. Remonta izmaksas, t.sk.: 

3.1. 
Vienas ierašanās reizes izmaksas Latvijas Bankas ēkā Rīgā, K. 

Valdemāra 1B **  

 

3.2. 

IEKĀRTAS 1 (vienas) remonta darba stundas izmaksas, ja 

IEKĀRTAS defekts ir radies garantijas laikā IEKĀRTAS 

neatbilstošas ekspluatācijas dēļ vai 12 (divpadsmit) mēnešu periodā 

pēc garantijas laika beigām*** 

 

 

Kopējās piedāvātās ierašanās Latvijas Bankas ēkā Rīgā, 

K. Valdemāra ielā 1B un IEKĀRTAS remonta darba stundas 

izmaksas (3.1. poz.+3.2.poz.) 

 

4. Kopā: (1.poz.+2.poz.+3.poz.)  

* Ne retāk kā vienu reizi 2 (divos) kalendārajos mēnešos (ne mazāk kā sešas reizes gada laikā). 

** Ierašanās izmaksas ietver visus izdevumus, kas izpildītājam var rasties saistībā ar nepieciešamību pēc pasūtītāja 

pieteikuma saņemšanas ierasties iekārtas remonta veikšanai tās atrašanās vietā neatkarīgi no izpildītāja pārstāvju 

skaita, transportlīdzekļa veida u.c. iespējami mainīgajiem lielumiem. 

*** Remonta darba stundu uzskaitē ierašanās laiks netiek ņemts vērā. 

 

Piedāvājam veikt monētu šķirošanas un skaitīšanas iekārtas (saskaņā ar nolikuma 1. pielikumu) 

PIEGĀDI, t.sk. IEKĀRTAS uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar 

IEKĀRTU, _______________________ (ne vairāk kā 6 (seši) mēneši) laikā no līguma spēkā 

stāšanās dienas. 

 

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); 
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5) Pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

6) Pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām; 

7) piedāvātajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līgumā paredzēto saistību 

izpildei, tajā skaitā nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

 

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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4. pielikums 

2017. gada 1. jūnija 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/42) 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 

2. DAĻAI 
 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 
 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība (nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ (norāda 

pretendentam atbilstošu statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi)  

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma 

ietvaros izmantojama saziņai ar 

pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un 

faksa numuru, kā arī pretendenta 

kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un 

tālruņa 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 kopējās līguma 

vērtības vai lielāka (tālāk tekstā – 

apakšuzņēmējs), un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nodot paredzēto 

iepirkuma līguma daļu 

 

Piezīmes 
*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 rīkotajā konkursā "Par 

monētu šķirošanas un skaitīšanas iekārtu piegādi" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2017/42, 

tālāk tekstā – iepirkums). 
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Piedāvājam piegādāt un uzstādīt 2 (divas) monētu  skaitīšanas iekārtas (saskaņā ar nolikuma 

2. pielikumu), un nodrošināt iekārtu tehnisko apkopi un remontu garantijas laikā un  

12 (divpadsmit) mēnešu periodā pēc garantijas laika beigām atbilstoši iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām par šādu cenu (euro bez PVN):  

 

Nr. 

p.k. 
Pozīcija 

Cena (euro bez 

PVN) 

1. 2 (divu) monētu skaitīšanas 

IEKĀRTU____________________________________  PIEGĀDE 
                       (jānorāda piedāvātās IEKĀRTAS marka un modelis)  

 

2.  Tehniskās apkopes izmaksas, t.sk.: 

 

 

Vienas tehniskās 

apkopes cena (euro 

bez PVN) 

Tehnisko 

apkopju skaits 

gadā* 

Daudzums 

 

2.1. 1. gadā   2  

2.2. 2. gadā   2  

2.3. 3. gadā   2  

 Kopējā piedāvātā tehnisko apkopju cena* 

(2.1.poz.+2.2.poz.+2.3.poz.) 

 

3. Remonta izmaksas, t.sk.: 

3.1. 
Vienas ierašanās reizes izmaksas uz Latvijas Bankas ēku Rīgā 

Bezdelīgu ielā 3 **  

 

3.2. 

IEKĀRTAS 1 (vienas) remonta darba stundas izmaksas, ja 

IEKĀRTAS defekts ir radies garantijas laikā IEKĀRTU neatbilstošas 

ekspluatācijas dēļ vai 12 (divpadsmit) mēnešu periodā pēc garantijas 

laika beigām*** 

 

 

Kopējās piedāvātās ierašanās Latvijas Bankas ēkās Rīgā Bezdelīgu 

ielā 3 un IEKĀRTAS remonta darba stundas izmaksas (4.1. 

poz.+4.2.poz.) 

 

4. Kopā: (1.poz.+2.poz. + 3.poz.)  

* Katrai iekārtai ne retāk kā vienu reizi 2 (divos) kalendārajos mēnešos (ne mazāk kā sešas reizes gada laikā). 

** Ierašanās izmaksas ietver visus izdevumus, kas izpildītājam var rasties saistībā ar nepieciešamību pēc pasūtītāja 

pieteikuma saņemšanas ierasties iekārtas remonta veikšanai tās atrašanās vietā neatkarīgi no izpildītāja pārstāvju 

skaita, transportlīdzekļa veida u.c. iespējami mainīgajiem lielumiem. 

*** Remonta darba stundu uzskaitē ierašanās laiks netiek ņemts vērā. 

Piedāvājam veikt monētu skaitīšanas IEKĀRTU (saskaņā ar nolikuma 2. pielikumu) PIEGĀDI, 

t.sk. IEKĀRTU uzstādīšanu un pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar IEKĀRTU, 

________________ (ne vairāk kā 6 (seši) mēneši) laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. 

 

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); 
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5) Pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

6) Pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām; 

7) piedāvātajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līgumā paredzēto saistību 

izpildei, tajā skaitā nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

 

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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5. pielikums 

2017. gada 1. jūnija 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/42) 

  

 

Rīgā 2017. gada __._____________ PROJEKTS 

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/_________ 

Par monētu šķirošanas un skaitīšanas iekārtu iegādi  
(Iepirkums LB/2017/42) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās __________ __________ _________ 

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

tiesību pamats), no vienas puses, un __________ (konkursa uzvarētāja nosaukums) (tālāk tekstā 

– IZPILDĪTĀJS) tās __________ __________ __________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

personā, kas rīkojas saskaņā ar __________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses (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 saskaņā ar konkursa LB/2017/42 nolikumu 

izpildīt šādas saistības: 

1.1.1. piegādāt un uzstādīt PASŪTĪTĀJA ēkā __________________ (iekārtas nosaukums, 

skaits, marka un modelis) (tālāk tekstā – IEKĀRTA), kā arī nodrošināt PASŪTĪTĀJA darbinieku 

apmācību darbam ar IEKĀRTU (tālāk tekstā – apmācība) saskaņā ar tehniskajā specifikācijā 

(LĪGUMA 1. pielikums) noteiktajām prasībām (LĪGUMA 1.1.1. punktā minētie pasākumi kopā 

tālāk tekstā – IEKĀRTAS PIEGĀDE); 

1.1.2. veikt IEKĀRTAS tehnisko apkopi atbilstoši tehniskās specifikācijas (LĪGUMA 

1. pielikums) prasībām; 

1.1.3. veikt IEKĀRTAS bojājumu novēršanu un tās ietvaros veikto darbu un piegādāto rezerves 

detaļu kvalitātes nodrošināšana (tālāk tekstā – remonts) atbilstoši tehniskās specifikācijas 

(LĪGUMA 1. pielikums) prasībām. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTAS PIEGĀDI ___  (__________) (ne vairāk kā 6 (seši) mēneši) 

laikā pēc LĪGUMA spēkā stāšanās dienas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina IEKĀRTAS tehnisko apkopi un remontu 24 (divdesmit četrus) 

mēnešus no IEKĀRTAS PIEGĀDES dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks) un 12 (divpadsmit) 

mēnešu periodā pēc garantijas laika beigām. 

2.3. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz LĪGUMA saistību 

pilnīgai izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā nedrīkst iesaistīt 

krimināli sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 
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3.2. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 1 (vienu) darbadienu pirms LĪGUMA izpildes PASŪTĪTĀJA 

telpās vai teritorijā, izmantojot LĪGUMA 3. pielikumā norādīto formu, rakstiski paziņo 

PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai 

teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA fiziskajai personai 

pildīt LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA fiziskajai personai pildīt LĪGUMU PASŪTĪTĀJA 

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

aizstāt fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus, 

IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un PUSES 

vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai 

teritorijā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj LĪGUMA 3.1., 3.2. vai 3.4. punkta noteikumus, PASŪTĪTĀJAM 

ir tiesības IZPILDĪTĀJA fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā neielaist vai no tās 

izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS veic LĪGUMA izpildi PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā darbadienās (no 

pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas, kā arī sestdienās, kuras Latvijas Republikas 

Ministru kabinets noteicis par darbadienām valsts pārvaldes iestādēm) no plkst. 09:00 līdz plkst. 

15:00, iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU laiku, kurā IZPILDĪTĀJA pārstāvji ierodas veikt 

savu LĪGUMĀ paredzēto saistību izpildi. 

3.7. IZPILDĪTĀJS, pildot LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, ievēro PASŪTĪTĀJA 

iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

3.8. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību regulējošo tiesību aktu 

ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina LĪGUMA izpildē 

PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. 

instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA 

nodarbinātais uzsāk pildīt LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā un visā laikposmā, kad 

LĪGUMS PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par 

darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ir IZPILDĪTĀJA ______________ 

(darbinieka amats, vārds, uzvārds) (mob. tālr. ________, e-pasta adrese: ________). 

4. IEKĀRTAS PIEGĀDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS IEKĀRTU PIEGĀDĀ PASŪTĪTĀJAM Latvijas Bankas ēkā 

_________________ (adrese) (tālāk tekstā – IEKĀRTAS atrašanās vieta). 

4.2. Pēc IEKĀRTAS PIEGĀDES izpildes, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS PIEGĀDES attaisnojuma dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS paraksta IEKĀRTAS PIEGĀDES attaisnojuma dokumentu/rēķinu, apliecinot 

IEKĀRTU saņemšanas faktu. 

4.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc IEKĀRTAS PIEGĀDES attaisnojuma 

dokumenta/rēķina saņemšanas pārbauda IEKĀRTAS PIEGĀDES atbilstību LĪGUMA 

noteikumiem un pieņem IEKĀRTAS PIEGĀDI, vai, ja pārbaudes laikā konstatēti trūkumi, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt IEKĀRTAS PIEGĀDI. 

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

saviem līdzekļiem novērš PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS PIEGĀDES nodošanas un pieņemšanas 

aktu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc IEKĀRTAS PIEGĀDES nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda IEKĀRTAS PIEGĀDES atbilstību LĪGUMA 
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noteikumiem un pieņem IEKĀRTAS PIEGĀDI, parakstot IEKĀRTAS PIEGĀDES nodošanas 

un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt IEKĀRTAS 

PIEGĀDI. 

4.5. IEKĀRTAS PIEGĀDES diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis IEKĀRTAS 

PIEGĀDI, un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS PIEGĀDES 

attaisnojuma dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis IEKĀRTAS PIEGĀDI LĪGUMA 

4.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IEKĀRTAS 

PIEGĀDES diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos 

trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS PIEGĀDES 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis IEKĀRTAS PIEGĀDI LĪGUMA 

4.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

5. TEHNISKĀS APKOPES VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTAS tehnisko apkopi pie PASŪTĪTĀJA IEKĀRTAS atrašanās 

vietā , ievērojot IEKĀRTAS ražotāja tehniskos norādījumus un LĪGUMA 1. pielikumā noteikto 

IEKĀRTAS tehniskās apkopes periodiskumu, tehniskās apkopes veikšanas konkrēto laiku 

iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.  

5.2. Ja IZPILDĪTĀJS tehniskās apkopes laikā konstatē IEKĀRTAS bojājumu, IZPILDĪTĀJS par 

to nekavējoties paziņo PASŪTĪTĀJAM. 

5.3. Pēc katras IEKĀRTAS tehniskās apkopes izpildes reizes IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM dokumentu, kurā norādīti IZPILDĪTĀJA pabeigtie IEKĀRTAS tehniskās 

apkopes darbi, un rēķinu. 

5.4. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc LĪGUMA 5.3. punktā minēto dokumentu 

saņemšanas pārbauda IZPILDĪTĀJA veiktās IEKĀRTAS tehniskās apkopes atbilstību LĪGUMA 

noteikumiem un pieņem tās izpildi, vai, ja PASŪTĪTĀJS konstatē tehniskās apkopes trūkumus, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstveidā motivētu atteikumu apmaksāt rēķinu.  

5.5. Ja PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu apmaksāt rēķinu, 

IZPILDĪTĀJS nekavējoties par saviem līdzekļiem novērš PASŪTĪTĀJA motivētajā atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 5.3. punktā minētos 

dokumentus. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA atkārtoti iesniegto 

dokumentu saņemšanas pārbauda IZPILDĪTĀJA veiktās tehniskās apkopes atbilstību LĪGUMA 

noteikumiem un pieņem tās izpildi, vai, ja PASŪTĪTĀJS konstatē tehniskās apkopes trūkumus, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstveidā motivētu atteikumu apmaksāt rēķinu. 

5.6. Tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis IEKĀRTAS 

tehnisko apkopi un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 5.3. punktā minētos dokumentus par 

attiecīgās tehniskās apkopes izpildi, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis tehniskās apkopes izpildi 

LĪGUMA 5.4. punktā noteiktajā kārtībā. Ja PASŪTĪTĀJS LĪGUMA 5.4. vai 5.5. punktā 

noteiktajā kārtībā ir iesniedzis IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu apmaksāt rēķinu, tehniskās 

apkopes izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

apmaksāt rēķinu minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM atkārtoti LĪGUMA  

5.3. punktā minētos dokumentus par attiecīgo tehniskās apkopes izpildi, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis tehniskās apkopes izpildi LĪGUMA 5.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

6. REMONTA VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTAS remontu IEKĀRTAS atrašanās vietā.  

6.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē IEKĀRTAS defektu vai trūkumu (tālāk tekstā – defekts), 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības par to iesniegt IZPILDĪTĀJAM attiecīgi aizpildītu LĪGUMA  
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4. pielikumā noteikto pieteikumu uz faksa numuru ________ vai elektroniskā pasta adresi 

___________ . 

6.3. Lai veiktu IEKĀRTAS defekta diagnostiku un novērtētu defekta novēršanai veicamos 

pasākumus, IZPILDĪTĀJS ierodas IEKĀRTAS atrašanās vietā ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu 

laikā pēc LĪGUMA 6.2. punktā minētā pieteikuma saņemšanas. 

6.4. Ja garantijas laikā konstatēta un paziņota defekta rašanās cēlonis nav IEKĀRTAS 

neatbilstoša ekspluatācija, IZPILDĪTĀJS novērš defektu un nepieciešamības gadījumā nomaina 

rezerves daļas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem ne vairāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā 

pēc ierašanās IEKĀRTAS atrašanās vietā. Ja minētajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ nav 

iespējams veikt IEKĀRTAS defekta novēršanu, termiņu iespējams pagarināt, ja tam rakstiski 

piekrīt PASŪTĪTĀJS. 

6.5. Ja defekta rašanās cēlonis ir neatbilstoša IEKĀRTAS ekspluatācija vai defekts ir konstatēts 

un paziņots IZPILDĪTĀJAM pēc garantijas laika beigām, IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTAS 

remontu ne ilgāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā pēc ierašanās IEKĀRTAS atrašanās vietā. Ja 

minētajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams veikt IEKĀRTAS defekta novēršanu, 

termiņu iespējams pagarināt, ja tam rakstiski piekrīt PASŪTĪTĀJS.  

6.6. Ja defekta rašanās cēlonis ir neatbilstoša IEKĀRTAS ekspluatācija vai defekts ir konstatēts 

un paziņots IZPILDĪTĀJAM pēc garantijas laika beigām un IEKĀRTAS remontam 

nepieciešams nomainīt rezerves daļas, kuru vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa ir mazāka 

par 700.00 EUR (septiņi simti euro), IZPILDĪTĀJS pirms IEKĀRTAS remonta uzsākšanas 

mutiski informē PASŪTĪTĀJU par nepieciešamo rezerves daļu cenu. Ja PASŪTĪTĀJS  

1 (vienas) darbadienas laikā pēc IZPILDĪTĀJA sniegtās informācijas par nepieciešamo rezerves 

daļu cenu saņemšanas ir izmantojis savas tiesības paziņot IZPILDĪTĀJAM par PASŪTĪTĀJA 

atteikšanos akceptēt IZPILDĪTĀJA piedāvāto rezerves daļu cenu, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 

veikt IEKĀRTAS remontu, izmantojot rezerves daļas, kuras PASŪTĪTĀJS iegādājies no cita 

piegādātāja.    

6.7. Ja defekta rašanās cēlonis ir neatbilstoša IEKĀRTAS ekspluatācija vai defekts ir konstatēts 

un paziņots IZPILDĪTĀJAM pēc garantijas laika beigām un IEKĀRTAS remontam 

nepieciešams nomainīt rezerves daļas, kuru vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa ir lielāka 

par 700.00 EUR (septiņi simti euro), IZPILDĪTĀJS pirms IEKĀRTAS remonta uzsākšanas 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai IZPILDĪTĀJA parakstītu tāmi, kurā norāda nomainīt 

nepieciešamās rezerves daļas, to cenu un attiecīgā IEKĀRTAS remonta izpildes termiņu.  

6.8. IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTAS rezerves daļu, kuru vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa 

ir lielāka par 700.00 EUR (septiņi simti euro), nomaiņu tikai pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS rakstiski 

akceptējis LĪGUMA 6.7. punktā minēto tāmi. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nesaskaņot LĪGUMA 

6.7. punktā minēto tāmi un iegādāties rezerves daļas no cita piegādātāja. IZPILDĪTĀJAM ir 

pienākums veikt IEKĀRTAS remontu, izmantojot rezerves daļas, kuras PASŪTĪTĀJS 

iegādājies no cita piegādātāja. 

6.9. Ja IZPILDĪTĀJS neveic IEKĀRTAS defekta novēršanu LĪGUMA 6.4. vai 6.5. punktā 

noteiktajā termiņā, t.sk. LĪGUMA 6.4. vai 6.5. punktā noteiktajā kārtībā pagarinātajā termiņā, 

vai LĪGUMA 6.7.-6.8. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotajā termiņā, vai defekta novēršana nav 

veikta kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem uzdot defekta novēršanu 

citam izpildītājam, par to iepriekš rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU. IZPILDĪTĀJAM ir 

pienākums ar saviem līdzekļiem samaksāt par cita izpildītāja veiktajiem darbiem 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas.  

6.10. Pēc LĪGUMA 6.2. punktā minētajā pieteikumā norādītā IEKĀRTAS defekta novēršanas 

IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas aktu. 
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6.11. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas akta saņemšanas 

pārbauda defekta novēršanas atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, 

parakstot defekta novēršanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas trūkumus, 

PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

6.12. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā norādītos 

trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas 

aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc atkārtoti iesniegtā defekta novēršanas akta 

saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem defekta 

novēršanu, parakstot defekta novēršanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt defekta novēršanu. 

6.13. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis LĪGUMA 6.2. punktā 

minētajā pieteikumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta novēršanu LĪGUMA 6.11. punktā 

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

IZPILDĪTĀJS ir novērsis PASŪTĪTĀJA atteikumā norādītos trūkumus un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis 

defekta novēršanu LĪGUMA 6.12. punktā noteiktajā kārtībā. 

6.14. IZPILDĪTĀJS LĪGUMA 6.1. – 6.4. un 6.9. – 6.13. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina 

IEKĀRTAS defekta novēršanas ietvaros izpildīto darbu, izmantoto materiālu un nomainīto 

detaļu kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

6.15. Ja LĪGUMS tiek izbeigts pirms garantijas laika beigām, IZPILDĪTĀJA garantijas saistības 

– IEKĀRTAS defekta novēršana un tam nepieciešamo rezerves daļu piegāde, ja garantijas laikā 

konstatēta un paziņota defekta rašanās cēlonis nav IEKĀRTAS neatbilstoša ekspluatācija – 

paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

7. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  

7.1. Maksa par IEKĀRTAS PIEGĀDI ir _______ EUR (summa vārdiem), t.sk. atlīdzība par 

IEKĀRTAS PIEGĀDI _______ EUR (summa vārdiem) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 

_______ EUR (summa vārdiem). 

7.2. Maksa par IEKĀRTAS tehnisko apkopi garantijas laikā un 12 (divpadsmit) mēnešus pēc 

garantijas laika beigām saskaņā ar 2. pielikumu ir _______ EUR (summa vārdiem), t.sk. atlīdzība 

par tehniskās apkopes veikšanu _______ EUR (summa vārdiem) un 21% pievienotās vērtības 

nodoklis _______ EUR (summa vārdiem). 

7.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 7.1. punktā minēto maksu par 

IEKĀRTAS PIEGĀDI 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IEKĀRTAS PIEGĀDES pieņemšanas 

un IEKĀRTAS PIEGĀDES attaisnojuma dokumenta/rēķina saņemšanas. 

7.4. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 2. pielikumā minēto maksu par 

IEKĀRTAS tehnisko apkopi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IEKĀRTAS tehniskās apkopes 

izpildes pieņemšanas un atbilstoša IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

7.5. Samaksu par IEKĀRTAS remontu garantijas laikā, ja IEKĀRTAS defekts radies 

IEKĀRTAS neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā, un 12 (divpadsmit) mēnešu periodā pēc 

garantijas laika beigām PASŪTĪTĀJS veic 10 (desmit) darbadienu laikā pēc atbilstoša rēķina 

saņemšanas un IEKĀRTAS defekta novēršanas akta abpusējas parakstīšanas atbilstoši PUŠU 

LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā saskaņotajām IEKĀRTAS rezerves daļu izmaksām, LĪGUMA  

2. pielikumā minētajiem izcenojumiem un faktiskajam remonta darbu apjomam. 

7.6. IZPILDĪTĀJS iesniedz LĪGUMĀ minētos rēķinus PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. 

PUSES vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to 
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uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 

nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā LĪGUMA punktā norādīto e-pasta adresi. 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par katru IEKĀRTAS bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu, tai 

skaitā nejaušu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu, līdz brīdim, kad IZPILDĪTĀJS IEKĀRTU ir 

piegādājis un uzstādījis IEKĀRTAS atrašanās vietā. 

8.2. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 2.1. punktā noteikto IEKĀRTAS PIEGĀDES termiņu, 

LĪGUMA 5.1. vai 6.3. punktā noteikto ierašanās termiņu vai neveic IEKĀRTAS defekta 

novēršanu LĪGUMA 6.4. vai 6.5. punktā noteiktajā termiņā, vai LĪGUMA 6.4. vai 6.5. punktā 

noteiktajā kārtībā pagarinātajā termiņā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  

0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no LĪGUMA 7.1. punktā noteiktās maksas par 

IEKĀRTAS PIEGĀDI par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) no LĪGUMA 7.1. punktā noteiktās maksas par IEKĀRTAS PIEGĀDI. 

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. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro LĪGUMA 7.3., 7.4. vai 7.5. punktā minēto samaksas termiņu, 

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. 

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

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

un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

9. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

9.2. LĪGUMA 9.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

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

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. 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).  

10.2. 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. 

10.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš 

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

10.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu. 
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11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

11.1. PASŪTĪTĀJAM, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ir tiesības vienpusēji 

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

11.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. punktā noteikto IEKĀRTAS PIEGĀDES termiņu 

vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi; 

11.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 5.1. vai 6.3. punktā noteikto ierašanās termiņu vai 

neveic IEKĀRTAS defekta novēršanu LĪGUMA 6.4. vai 6.5. punktā noteiktajā termiņā, vai 

LĪGUMA 6.4. vai 6.5. punktā noteiktajā kārtībā pagarinātajā termiņā, vairāk nekā 1 (vienu) 

mēnesi; 

11.1.3. ja IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA rakstiskas pretenzijas saņemšanas atkārtoti neizpilda 

kādu no LĪGUMĀ noteiktajām saistībām; 

11.1.4. ja IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildei PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā nespēj piedāvāt 

fizisko personu, kas atbilst LĪGUMA 3.1. punktā noteiktajām prasībām; 

11.1.5. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process; 

11.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 11.1.1., 11.1.2., 

11.1.3. vai 11.1.4. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA 7.1. punktā noteiktās maksas par 

IEKĀRTAS PIEGĀDI. 

11.3. PUSEI, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ir tiesības vienpusēji atkāpties 

no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI, ja IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildei 

PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā piedāvā LĪGUMA 3.1. punktā noteiktajām prasībām atbilstošu 

fizisko personu, taču PASŪTĪTĀJS LĪGUMA 3.4. punktā noteiktajā kārtībā citu iemeslu dēļ ir 

aizliedzis attiecīgajam IZPILDĪTĀJA pārstāvim pildīt LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās un 

teritorijā un IZPILDĪTĀJS nespēj piedāvāt citu LĪGUMA 3.1. punktā noteiktajām prasībām 

atbilstošu fizisko personu. 

11.4. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas LĪGUMĀ noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu 

un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot 

IZPILDĪTĀJAM. 

11.5. PUSEI, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ir tiesības vienpusēji atkāpties 

no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās 

ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

12. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

12.1. Visas pretenzijas un strīdus, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES apņemas risināt 

savstarpējās sarunās. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties, izskata 

Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

12.2. LĪGUMS uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

12.3. PUŠU domstarpības, kas radušās saistībā ar IEKĀRTAS PIEGĀDES, tehniskās apkopes 

vai remonta veikšanas kvalitāti, izšķir PUŠU pieaicināts neatkarīgs speciālists. Pieaicinātā 

speciālista sniegto pakalpojumu apmaksu veic PUSE, kuras viedoklis attiecībā uz IEKĀRTAS 

PIEGĀDES, tehniskās apkopes vai remonta veikšanas kvalitāti pieaicinātā speciālista vērtējumā 

nav bijis pareizs. 
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13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

13.1. LĪGUMA noteikumu izpildē PASŪTĪTĀJU ir pilnvarots pārstāvēt katrs LĪGUMA  

5. pielikumā noteiktais PASŪTĪTĀJA darbinieks šajā pielikumā noteiktās kompetences ietvaros. 

13.2. LĪGUMA grozījumus un papildinājumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par 

LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

13.3. Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

13.4. LĪGUMS uzrakstīts uz __________ (skaits vārdiem) lapām, t.sk. 1. pielikums uz  

2 (divām) lapām, 2. pielikums uz __(skaits vārdiem) lapām, 3. pielikums uz 1 (vienas) lapas,  

4. pielikums uz 1 (vienas) lapas, un 5. pielikums uz 1 (vienas) lapas , 2 (divos) eksemplāros, no 

kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

14. PUŠU REKVIZĪTI 

14.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, reģistrēta  

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 

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

BIC kods LACBLV2X. 

14.2. IZPILDĪTĀJS –  

PASŪTĪTĀJS                 IZPILDĪTĀJS 

 

_____________                 ____________ 

_____________                 ____________ 

 

 

2017. gada __. ___________ 2017. gada __. ___________ 
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1. pielikums 

2017. gada ___. __________ 

Līgumam Nr. LB-07/2017/_____ 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

(saturs atbilstošs konkursa LB/2017/42 nolikuma tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1. 

pielikums vai 2. pielikums)) 
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2. pielikums 

2017. gada ___. __________ 

Līgumam Nr. LB-07/2017/_____ 

 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 

 

(saturs atbilstošs IZPILDĪTĀJA aizpildītā un iesniegtā piedāvājuma, kas noformēts 

atbilstoši konkursa LB/2017/42 nolikuma 3. un/vai 4. pielikumam, saturam)  
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3. pielikums 

2017. gada ___. __________ 

Līgumam Nr. LB-07/2017/_____ 

 

 

LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā IZPILDĪTĀJS iesaista šādus 

IZPILDĪTĀJA pārstāvjus: 

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Personas kods 

1.    

2.    

…    
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4. pielikums 

2017. gada ___. __________ 

Līgumam Nr. LB-07/2017/_____ 

 

Pieteikums par IEKĀRTAS defekta novēršanas nepieciešamību 

Adresāts:  

Pamatojums:  

 LĪGUMA Nr.: Nr. LB-07/2017/___ 

 LĪGUMA datums: 2017. gada __. ____________ 

 LĪGUMS: Par monētu skaitīšanas un iesaiņošanas iekārtu iegādi 

Bojājuma apraksts:  

 IEKĀRTAS nosaukums:  

 IEKĀRTAS sērijas Nr.:   

 IEKĀRTAS LB inventāra 

Nr.: 
 

 IEKĀRTAS atrašanās vieta:  

 Defekta raksturojums: 
[Defekta raksturojums, raksturojošie kļūdas paziņojumi u.tml.], 

kā rezultātā IEKĀRTA nav pilnvērtīgi izmantojama. 

   Saskaņā ar LĪGUMA 6.3. punktu lūdzam Jūs 3 (trīs) darbadienu laikā pēc šā pieteikuma saņemšanas 

ierasties IEKĀRTAS atrašanās vietā, lai veiktu IEKĀRTAS defekta diagnostiku un novērtētu defekta 

novēršanai veicamos pasākumu.  

Atbilstoši LĪGUMA 6.5. punktam lūdzam veikt IEKĀRTAS remontu ne ilgāk kā 3 (trīs) darbadienu 

laikā pēc ierašanās IEKĀRTAS atrašanās vietā. Ja minētajā termiņa objektīvu iemeslu dēļ nav 

iespējams veikt IEKĀRTAS defekta novēršanu, lūdzam rakstiski saskaņot ar PASŪTĪTĀJU 

IEKĀRTAS remonta veikšanas termiņa pagarinājumu. 

Ja IEKĀRTAS remontam nepieciešams nomainīt rezerves daļas un to vērtība bez pievienotās vērtības 

nodokļa ir mazāka par 700.00 EUR (septiņi simti euro), lūdzam pirms IEKĀRTAS remonta 

uzsākšanas līguma 6.6. punktā noteiktajā kārtībā saskaņot rezerves daļas cenu. 

Ja IEKĀRTAS remontam nepieciešams nomainīt rezerves daļas un to vērtība bez pievienotās vērtības 

nodokļa ir lielāka par 700.00 EUR (septiņi simti euro), lūdzam pirms IEKĀRTAS remonta 

uzsākšanas LĪGUMA 6.7. punktā noteiktajā kārtībā iesniegt PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai 

IZPILDĪTĀJA parakstītu tāmi, kurā norāda nomainīt nepieciešamās rezerves daļas, to cenu un 

attiecīgā IEKĀRTAS remonta izpildes termiņu. 

   Saskaņā ar LĪGUMA 6.3. punktu lūdzam Jūs ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā pēc šā pieteikuma 

saņemšanas ierasties IEKĀRTAS atrašanās vietā, lai veiktu IEKĀRTAS defekta diagnostiku un 

novērtētu defekta novēršanai veicamos pasākumus.  

Atbilstoši LĪGUMA 6.4. punktam lūdzam novērst defektu un nepieciešamības gadījumā nomainīt 

rezerves daļas par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā pēc ierašanās 

IEKĀRTAS atrašanās vietā. Ja minētajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams veikt 

IEKĀRTAS defekta novēršanu, lūdzam rakstiski saskaņot ar PASŪTĪTĀJU defekta novēršanas 

termiņa pagarinājumu. 

Kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds 

Amats, tālruņa Nr.: 

E-pasta adrese: 
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2017. gada ___. __________ 

Līgumam Nr. LB-07/2017/______ 

 

 

1. LĪGUMA 3.2., 3.5., 3.6., 4.2., 5.1.-5.3. un 6.2. punkta, kā arī LĪGUMA 1. pielikuma 

8. punkta noteikumu izpildē PASŪTĪTĀJU ir pilnvaroti pārstāvēt, t.sk. PASŪTĪTĀJA vārdā 

parakstīt minētajos LĪGUMA punktos noteiktos dokumentus, šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

 

Kases un naudas apgrozības pārvalde: vadītājs 

vadītāja vietnieks 

 

 

Rīgas filiāle filiāles vadītājs 

filiāles vadītāja vietnieks 

galvenais kasieris 

galvenā kasiera vietnieks 

Liepājas filiāle filiāles vadītājs 

filiāles vadītāja vietnieks 

galvenais kasieris 

 

2. LĪGUMA 3.3., 3.4., 4.3., 4.4., 5.4., 5.5., 6.4.-6.9., 6.11. un  6.12. punkta, kā arī LĪGUMA 6. 

pielikuma 10. punkta noteikumu izpildē PASŪTĪTĀJU ir pilnvarots pārstāvēt, t.sk. 

PASŪTĪTĀJA vārdā parakstīt minētajos LĪGUMA punktos noteiktos dokumentus, šādi 

PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

 

Kases un naudas apgrozības pārvalde: vadītājs 

vadītāja vietnieks 

 


