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IEPIRKUMA NOLIKUMS 

Par medicīnas preču piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2017/52 

2. PASŪTĪTĀJS 

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

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN CPV KODS 

3.1. Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbiniekiem nepieciešamo medicīnas preču 

(tālāk tekstā – medicīnas preces) piegāde saskaņā ar iepirkuma nolikumu (tālāk tekstā – 

nolikums) tehnisko specifikāciju (nolikuma 1. pielikums) un līguma projekta (nolikuma 

2. pielikums) nosacījumiem. 

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

3.2.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļa – individuālās medicīnisko materiālu modulārās 

somas un aprīkojums; 

3.2.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļa –  taktiskās nestuves. 

3.3. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 33140000-3 "Medicīnas 

palīgmateriāli".  

4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

4.1. Līguma izpildes laiks: 

4.1.1. medicīnas preču piegādi veic ne vēlāk, kā līdz 2017. gada 15. decembrim; 

4.1.2. medicīnas preču kvalitāti nodrošina 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc to piegādes 

dienas. 

4.2. Piegādes adrese – Latvijas Bankas ēka Bezdelīgu ielā 3, Rīgā. 

5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA  

5.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta 

daļām. Piedāvājuma variantus iesniegt nav atļauts. 

5.2. Pretendenta piedāvājuma dokumenti: 

5.2.1. nolikuma 3. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu, pilnībā aizpildītu piedāvājuma 

formu; 
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5.2.2. ja pretendents, tā norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas nolikumā (tālāk tekstā – 

saistītā persona), vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav 

reģistrēts Latvijas Republikā, izziņas, ko izsniegusi pretendenta, saistītās personas vai 

personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas valsts 

kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendentam, saistītajai personai vai 

personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav pasludināts 

maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība un tas netiek likvidēts; 

5.2.3. ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta kvalifikācijas 

prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā 

papildus iekļauj šādus dokumentus:  

5.2.3.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei; 

5.2.3.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas 

atbilstību no nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām;  

5.2.3.3. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas 

reģistrācijas apliecības kopiju; 

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

personu apvienības izveidošanu.  

5.2.5. medicīnas preču veidu (atbilstoši iepirkuma priekšmeta daļai, par kuru pretendents 

iesniedzis savu piedāvājumu) paraugi. 

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

(saņemšanas termiņš Latvijas Bankā – 2017. gada 31. maijs plkst. 10.00) vai iesniegt 

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

darbadienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) 

līdz 2017. gada 31. maija plkst. 10.00 ar norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisija. 

Iepirkums LB/2017/52 "Par medicīnas preču piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības 

pārvaldei"" un norādot pretendenta nosaukumu un adresi. Tālrunis uzziņām 67022300.  

5.4. Piedāvājumu, kas iesniegts (iesūtīts) pēc nolikuma 5.3. punktā noteiktā termiņa, vai 

nav noformēts atbilstoši nolikuma 5.3. punkta prasībām, nepieņem un atdod, vai nosūta 

pretendentam. 

5.5. Ja pretendents, tā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, nav reģistrēta Latvijas Republikā vai Latvijā neatrodas tā patstāvīgā 

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

pieprasīt pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) 

darbadienu laikā iesniegt izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā saistītās personas vai 

personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas vai 

pastāvīgās dzīvesvieta valsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka uz pretendentu, 

saistīto personu vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav 

attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas 

gadījumi.  

5.6. Nolikuma 5.2.2. 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. 

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

termiņā, Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. 
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6. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU 

VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE  

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

pretendenta piedāvājumu šādos gadījumos: 

6.1.1. pretendents, tā norādītā saistītā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.1.2. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību  

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteikumiem vai saskaņā ar  

Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav 

sniedzis pieprasīto informāciju. 

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

6.2.1. prasībām, kas izriet no nolikuma 6.1.1. punkta, ir jāatbilst visiem personu 

apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem), savukārt citām kvalifikācijas 

prasībām, ja tādas noteiktas, jāatbilst vismaz vienam personu apvienības dalībniekam 

(personālsabiedrības biedram); 

6.2.2. personu apvienībai, attiecībā uz ko 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 2. pielikumā iekļauto līguma projektu. 

6.3. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

6.4. Komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi pieņem lēmumu slēgt iepirkuma 

līgumu ar pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām nolikumā 

noteiktajām prasībām un kura piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir 

saimnieciski visizdevīgākais.  

6.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu ar viszemāko 

līgumcenu. 

6.6. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 6.5. punktā noteiktajam piedāvājumu 

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

slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kura piedāvājumā paredzētais 

medicīnas preču garantijas laiks ir garāks. 

6.7. 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. 

7. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

7.1. 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 4 (četras) kalendārās 

dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasta adrese: 

konkursi@bank.lv; fakss – 67022420; adrese – Latvijas Bankas iepirkuma komisijai 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050), pieprasījumā norādot iepirkuma identifikācijas 

numuru un iepirkuma nosaukumu. 

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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7.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai šā iepirkuma 

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

Bankas tīmekļvietnē. 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.  

7.3. Iesniegtie piedāvājuma materiāli netiek atdoti atpakaļ pretendentam, izņemot 

medicīnas preču paraugus, kurus pretendents pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas var 

saņemt K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, iepriekš saskaņojot laiku ar nolikuma 7.4. punktā 

norādīto kontaktpersonu Latvijas Bankā. 

7.4. Kontaktpersona Latvijas Bankā – Aizsardzības pārvaldes Bruņojuma daļas vecākais 

bruņojuma inspektors Jānis Apse, tālr. 67022337, 29160115, e-pasta adrese: 

Janis.Apse@bank.lv, vai Aizsardzības pārvaldes galvenais personāla mācību 

koordinētājs Juris Belickis, tālr. 67022460, 29266911, e-pasta adrese: 

Juris.Belickis@bank.lv, vai Aizsardzības pārvaldes Bruņojuma daļas vadītājs  

Juris Kušķis, tālr. 67022450, 29204273, e-pasta adrese: Juris.Kuskis@bank.lv. 

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

sarunu rezultātā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.  

7.6. Nolikums uzrakstīts uz 14 (četrpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 3 (trīs) lapām, 

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

* * * 

  

mailto:janis.apse@bank.lv
mailto:Juris.Belickis@bank.lv
mailto:juris.kuskis@bank.lv
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1. pielikums 

2017. gada 19. maija 

iepirkuma LB/2017/52 nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – Individuālās medicīnisko materiālu modulārās 

somas un aprīkojums 

 

Individuālajām medicīnisko materiālu modulārajām somām (110 gab.) jābūt melnā krāsā 

no Corduras (vai ekvivalenta) auduma (piemēram, Berghaus BMPS First Aid Kit,  

North American Rescue, TacMed tm Solutions Drop Leg Pouch vai ekvivalents). Somām 

jābūt ar CE marķējumu. Somas aptuvenie izmēri ‒ augstums 190 ± 30 mm, platums 180 

± 30 mm, biezums 90 ± 30 mm. Abu sānu un augšas aizdare ar abpusējo rāvējslēdzēju. 

Somas aizmugurējā daļa ir stingra un pārvilkta ar to pašu audumu, no kāda ir pats 

izstrādājums. Atvērtā veidā viegli pieejami visi nostiprinātie žņaugi, saites, šķēres u.c. 

piederumi, kuri nostiprināti ar elastīgām gumijas cilpām. 

 

Somas ir paredzēts stiprināt trijos dažādos veidos: pie jostas, pie kājas vai pie taktiskās 

vestes, tādēļ tām ir jābūt katram stiprinājuma veidam paredzētām attiecīgām cilpām, 

plastmasas fiksatoriem un siksnām. 

 

Šīm somām jābūt nokomplektētām ar šādām medicīnas precēm: 

‒ cimdi (1 pāris) paredzēti, lai nodrošinātu palīdzības sniedzēja roku ķīmisko un 

bioloģisko aizsargbarjeru. Alergēnus nesaturoši. Cimdam jāder gan labajai, gan kreisajai 

rokai ar paplašinātu un pagarinātu aproces daļu. Izmērs ‒ XL, materiāls ‒ nepūderēti 

nitrila vai ekvivalenti, krāsa – gaiša. Vēlamie iesaiņojuma izmēri – garums aptuveni 

60 mm, diametrs – aptuveni 25 mm; 

‒ universālās medicīnas šķēres ar leņķi (1 gab.), izgatavotas no diviem krustiski 

savienotiem, izliektiem profilēta nerūsējoša tērauda asmeņiem, ar noapaļotiem šķēru 

galiem, lai neradītu traumas, un ar plašiem ovālas formas polimēra rokturiem, kuru 

iekšpusei jābūt veidotai no gumijas. Šķēru apakšējā asmens rokturim jābūt ergonomiski 

veidotam 1. pirksta ievietošanai tajā. Augšējā asmens rokturim jābūt ergonomiski 

veidotam 3. un 4. pirksta ievietošanai tajā un 2. pirksta balstīšanai pret speciālu 

ergonomiski izliektu roktura malu. Savienojuma vietai ir jāsadala šķēru garums divās 

daļās – 1/3 ir asmeņu daļa un 2/3 ir rokturu daļa, kura ir veidota tā, lai tā būtu vienādi ērti 

lietojama ar labo un kreiso roku. Izmērs ‒ ne lielāks par 190 x 95 mm, svars – ne lielāks 

par 0.130 kg. Funkcija – spējīgas griezt virsdrēbes un ekipējumu ievainojuma piekļuves 

nodrošināšanai; 

‒ taktiskais žņaugs (1 gab.) paredzēts spēcīgas asiņošanas apturēšanai no ekstremitātēm, 

lietošanai visos laika apstākļos (piemēram, SOF Tactical Tourniquet vai ekvivalents). 

Konstrukcijai jāparedz tā lietošana (uzlikšana, savilkšana un nostiprināšana) ar vienu 

roku. Sastāvošs no blīva auduma, taisnstūra formas pamatnes, pamatnes šaurākajā malā 

jābūt iešūtai lentai, caur kuru izvērta un otrā šaurākajā malā nostiprināta žņauga lenta. Uz 

žņauga lentas starp nostiprināto malu un vietu, kur tā ir izvērta caur žņauga pamatni, 

uzvērts žņauga lentas savērpšanas sprūds. Tā vidusdaļā ir izvērta žņauga lenta. Sprūdam 

ir jābūt garenai apaļprofila stieņa formai ar teksturētu virsmu un padziļinājumiem abos 

galos. Žņauga pamatnes vienā galā jābūt iestrādātai vienādmalu trīsstūra formas sprādzei, 

tā, lai pēc žņauga lentas sprūda savērpšanas to varētu nostiprināt (aizāķējot aiz sviras 

padziļinājumiem). Žņauga lentas brīvajā galā jābūt ievērtai metāla sprādzei žņauga lentas 

savilkšanai. Žņauga lentas brīvajam galam jābūt nostiprinātam, aizāķējot aiz žņauga 

pamatnē iestrādāta āķveida stiprinājuma. Žņauga lentas un žņauga pamatnes savienojuma 



6 

vietai jāatrodas virs žņauga pamatnes (ķermeņa daļas pasargāšanai no sprādzes radītā 

nospieduma). Materiāls: žņauga pamatnei ‒ neilons vai līdzvērtīgs, žņauga lentai ‒ 

neilons vai līdzvērtīgs, žņauga savērpšanas svirai – alumīnijs vai līdzvērtīgs, žņauga 

lentas regulēšanas un nostiprināšanas sprādzei ‒ tērauds vai līdzvērtīgs. Izmēri: žņauga 

lentas platums ‒ ne platāka par 40 mm, žņauga maksimālais apņemšanas garums ‒ 

100 cm, žņauga pamatnes platums ‒ 50 mm, žņauga pamatnes garums ‒ ne garāka par 

180 mm, savērpšanas sviras garums ‒ ne garāka par 130 mm, svars – ne lielāks par 

0.10 kg, krāsa ‒ melna, jābūt norādītam NSN (NATO standarta numurs) kodam; 

‒ folija segas (2 gab.), funkcija ‒ pret ķermeņa atdzišanas vērstu pasākumu profilaksei 

un pasargāšanai no ārējās vides iedarbības, ārpuse klāta ar zelta krāsas gaismu atstarojošu 

pārklājumu, bet iekšpuse ‒ ar sudrabotu gaismu atstarojošu pārklājumu, iesaiņota 

politeliēna iesaiņojumā salocīta vēdekļa veidā, izmēri – 1600 x 2100 mm; 

‒ sterils elastīgs daudzfunkcionāls iestiepjošs spiedošs pārsējs (1 gab.), kurš paredzēts 

efektīvai spiedoša pārsēja uzlikšanai un kompresijas radīšanai un dažāda veida brūču 

pārsiešanai (piemēram, olaes modular bandage vai ekvivalents). Smalki austa elastīga 

saite, iesaiņota blīvi tītos ruļļos. Saites vienā galā ir piestiprināts neausta materiāla 

spilventiņš, otrā galā – fiksējošs polimēra elements vai cits fiksējošs materiāls, 

(piemēram, līpaizdare vai līdzvērtīgs). Platums – 145 ± 10 mm, garums – aptuveni 

1000 mm, materiāls – cotton, polyamide, poliuretan elastomer vai līdzvērtīgs; stiepšanās 

koeficients ‒ 150%, krāsa – gaiša, jābūt norādītam NSN (NATO standarta numurs) 

kodam; 

‒ mazā medicīnas saite, kura iestiepjas (1 gab.), platums – 100 ± 10 mm, garums – 

1800mm ± 100 mm, materiāls – cotton, polyamide, polyurethane, elastomer vai 

ekvivalents, krāsa – gaiša; 

‒ lokāls hemostatisks līdzeklis, salocīts vēdekļveidā, hermētiskā iesaiņojumā (1 gab.). 

Izmērs aptuveni 76 ± 10 mm x 1520 ± 20 mm, svars aptuveni 30‒35 g, iepakojuma 

aptuvenais izmērs ‒ 130 x 100 x 14 mm, paredzēts efektīvai spēcīgas asiņošanas 

apturēšanai un brūces tamponēšanai, ja parastās asiņošanas kontroles metodes ir 

neefektīvas. Pārsējam ir jābūt klātam ar lokālu, karstuma efektu neradošu hemostatisku 

līdzekli (piemēram, Celox Rapid hemostatic Z – fold Gauze vai ekvivalents), jābūt 

norādītam NSN (NATO standarta numurs) kodam; 

‒ vaļēju krūškurvja ievainojumu slēdzošs plāksteris (2 gab.), pašlīpošs, kura pamata 

konstrukciju veido plēve ar vienu līpošu pusi. Līpošā puse 10 mm attālumā no ārmalas ir 

klāta ar gēlveida līpošu materiālu (hidrogēlu vai līdzvērtīgu). Tā kārtas biezums aptuveni 

0.8 mm, plākstera platums ‒ 150 ± 10 mm, garums – 200 ± 10 mm, var būt arī apaļas vai 

ovālas formas. Funkcija ‒ spējīgs radīt hermētisku blīvējumu, veidotu uz hidrogēla bāzes, 

lateksu nesaturošs, slēdzot ievainojumus, kuri pakļauti asins, sviedru, matu, smilšu vai 

ūdens iedarbībai (piemēram, Russel chest seal, Beacon chest seal vai ekvivalents), jābūt 

norādei par derīguma termiņu; 

‒ nazofaringeālais elpvads (1 gab.) paredzēts elpceļu caurlaidības nodrošināšanai 

bezsamaņā esošam cietušajam vai cietušajam ar apziņas traucējumiem. Elastīga 

materiāla, lateksu nesaturošs (piemēram, Mediprēns vai ekvivalents), sterils cauruļveida 

elpvads, kurš ir izliekts atbilstoši deguna ejas anatomiskajam izliekumam. Vienā elpvada 

gala ārmalā ir paplatinājums ar garumu regulējošu uzvērtu gredzenveida aploci, kurai ir 

jābūt virzāmai pa elpvadu. Otrā elpvada galā jābūt slīpam šķēlumam, veidotam tā, lai, 

ievietojot elpvadu atbilstoši deguna ejas izliekumam cietušā labajā nāsī, elpvada lūmens 

atrastos pret deguna starpsienu. Kopējais garums – 180 ± 10 mm, diametrs – 7 mm 

(28. izmērs). Komplektā jābūt arī lubrikantam (nazofaringeālā elpvada caurlaidības 

nodrošināšanai), svars aptuveni 5 g; 

‒ neausta materiāla trīsstūrveida lakatiņš, izmērs aptuveni 1360 x 960 x 960 mm 

(2 gab.) paredzēts apakšdelma lūzumu, acu traumu un imobilizācijas gadījumiem, austa 

tekstilmateriāla vienādsānu trīsstūra formas lakats ar apstrādātām pret iziršanu malām, 
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iesaiņots salocītā veidā taisnstūra kuba formas iesaiņojumā, materiāls – kokvilna, krāsa – 

gaiša. 

 

2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – Taktiskās nestuves 

 

Taktiskās nestuves (6 gab.). Nestuvēm jābūt ar CE marēķējumu. Tām ir jābūt vieglām un 

kompaktām, sarullējamām, ātri izvēršamām, melnā krāsā, garums – 2100 ± 100 mm, 

platums – 460 ± 10 mm, biezums ‒ aptuveni 1 mm, no ļoti izturīga un elastīga polietilēna 

(vai ekvivalenta materiāla). Paredzētas lietošanai ekstremālā vidē. Saliktā (sarullētā) 

veidā aptuvenais garums 560 ± 20 mm, diametrs – 160 ± 20 mm, svars – 2.4 ± 0.1 kg 

(piemēram, Team-8tm Stretcher, Foxtrot litter vai ekvivalentas), jābūt norādītam NSN 

(NATO standarta numurs) kodam. 

 

Galvgalī un kājgalī pa vienam rokturim, sānos pa trim rokturiem katrā pusē (kopā astoņi). 

Galvgalī izturīga cilpa ievainotā vilkšanai, garums ‒ aptuveni 2500 mm. Ievainotā cilvēka 

ķermeņa fiksācija pie kājām, gurniem, vēdera un krūšu rajonā – kopā četras regulējamas 

fiksācijas jostas ar dažādu krāsojumu (katram pārim sava krāsa). Iepakojuma somu ir 

paredzēta stiprināt pie taktiskās vestes vai zem mugursomas. 
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2. pielikums 

2017. gada 19. maija 

iepirkuma LB/2017/52 nolikumam 

Rīgā 2017. gada __. ________     Projekts 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/__ 

Par medicīnas preču piegādi 
(iepirkums LB/2017/52)  

 

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 – 

PIEGĀDĀTĀJS) tās ________________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas 

rīkojas saskaņā ar ________________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses (abi 

kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu 

(tālāk tekstā – LĪGUMS). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1.  PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt __________________ 

(medicīnas preču veidi(-s)) (tālāk tekstā – PRECE), saskaņā ar iepirkuma LB/2017/52 

noteikumiem, tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums), PIEGĀDĀTĀJA finanšu 

piedāvājumu iepirkuma LB/2017/52 (LĪGUMA 2. pielikums) un LĪGUMA 

nosacījumiem. 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

 

2.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt PRECI PASŪTĪTĀJAM Bezdelīgu ielā 3, Rīgā 

līdz 2017. gada _______________ (datums, mēnesis) (ne vēlāk kā līdz 2017. gada  

15. decembrim). Par konkrētu PRECES piegādes dienu un laiku PIEGĀDĀTĀJS iepriekš 

vienojas ar PASŪTĪTĀJA ______________ (amats, vārds, uzvārds, tālr. numurs un 

e-pasta adrese). 

2.2. Vienlaikus ar PRECES piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS paraksta PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecinot 

PRECES saņemšanas faktu. 

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

PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem to, vai, ja pārbaudes laikā tiek 

konstatēti PRECES trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

PRECI. 

2.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos PRECES trūkumus un 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 
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2.5. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES nodošanas un pieņemšanas 

akta saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECI, 

parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā tiek konstatēti 

PRECES trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI. 

2.6. PRECES piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS piegādājis PRECI 

PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 

2.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES 

piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 

2.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

3. GARANTIJAS NOSACĪJUMI 

 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc 

PRECES piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

 

3.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES trūkumus vai defektus, un tie nav radušies 

PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības garantijas laikā iesniegt 

PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku pretenziju. PIEGĀDĀTĀJS novērš PRECES trūkumus vai 

defektus par saviem līdzekļiem, veicot PRECES apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes 

PRECI 40 (četrdesmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pretenzijas saņemšanas. 

 

3.3. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES defekta vai trūkuma novēršanas ietvaros 

nomainītās PRECES kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta vai 

trūkuma novēršanas dienas. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. LĪGUMA summa ir ____EUR (__________), t.sk. atlīdzība par PRECI ____ EUR 

(__________) un 21% pievienotās vērtības nodoklis ____ EUR (__________). 

4.2. LĪGUMA summā ir iekļauti visi izdevumi, kas PIEGĀDĀTĀJAM var rasties 

LĪGUMA saistību izpildes nodrošināšanai, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar PRECES 

izgatavošanu un piegādi PASŪTĪTĀJAM, PRECES trūkumu un defektu, kuri nav 

radušies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, novēršanu garantijas laikā, normatīvajos aktos 

noteiktie nodokļi u.c. 

4.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM LĪGUMA summu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc PRECES pieņemšanas un PRECES piegādi apliecinoša 

dokumenta/rēķina saņemšanas. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Par LĪGUMA 2.1. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS 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) 

apmērā no LĪGUMA summas. 
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5.2. Par LĪGUMA 3.2. punktā noteiktā PRECES trūkumu vai defektu novēršanas termiņa 

nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 2% (divu procentu) 

apmērā no PRECES, kurai konstatēti trūkumi vai defekti, cenas (t.sk. PVN) par katru 

nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no 

PRECES, kurai konstatēti trūkumi un defekti cenas (t.sk. PVN). 

 

5.3. PIEGĀDĀTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

PIEGĀDĀTĀJA maksājamo līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktā PASŪTĪTĀJA 

maksājuma. 

 

5.4. Par LĪGUMA 4.3. punktā noteiktā termiņa kavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda 

samaksu PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PIEGĀDĀTĀJA 

pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

 

5.5. 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. 

 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no LĪGUMA saistību pilnīgas izpildes. 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

 

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

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

nevar pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes 

dēļ (tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 

 

6.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu 

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

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

 

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

 

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

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

noteiktos gadījumus. 
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7.2. LĪGUMA 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

izbeidzas citādi. 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

 

8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, nemaksājot līgumsodu 

un neatlīdzinot zaudējumus, kā arī rakstiski paziņojot par to PIEGĀDĀTĀJAM, šādos 

gadījumos: 

8.1.1. ja PIEGĀDĀTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. vai 3.2. punktā noteikto termiņu vairāk 

nekā 20 (divdesmit) darbadienas; 

8.1.2. ja tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 

8.1.1. punktu, PIEGĀDĀTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

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

 

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, PUSEI ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, nemaksājot līgumsodu un rakstiski par to 

paziņojot otrai PUSEI. 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

 

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

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

izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

 

9.2. LĪGUMS sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

10.1. LĪGUMA 2.2. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi 

PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

10.1.1. Juris Kušķis – Aizsardzības pārvaldes Bruņojuma daļas vadītājs 

(tālr. 67022450, e-pasta adrese Juris.Kuskis@bank.lv); 

10.1.2. Jānis Apse – Aizsardzības pārvaldes Bruņojuma daļas vecākais bruņojuma 

inspektors (tālr. 67022337, e-pasta adrese Janis.Apse@bank.lv). 

 

10.2. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tajā noteikto 

saistību pilnīgai izpildei. 

 

10.3. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

 

10.4. LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 
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10.5. LĪGUMS uzrakstīts latviešu valodā uz ___ (______) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 

___ (______) lapām un 2. pielikums uz ___ (______) lapas, 2 (divos) eksemplāros. Pēc 

LĪGUMA parakstīšanas viens eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – 

PIEGĀDĀTĀJAM. 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

 

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

Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā 

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

 

11.2. PIEGĀDĀTĀJS – ________________ (nosaukums), ________________ 

(juridiskā adrese), reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

Nr. ___________ un Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. ______________. Norēķinu konts: _________________ (bankas nosaukums), 

Nr. _____________________, kods: 

 

PASŪTĪTĀJS                                                                                          PIEGĀDĀTĀJS  

 

 

 

___________________ ___________________ 

/…/ /…/ 

2017. gada ____. _______________            2017. gada ____. _______________ 
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           3. pielikums 

2017. gada 19. maija 

iepirkuma LB/2017/52 nolikumam 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA 

 

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, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas 

iepirkuma nolikumā (norāda nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adresi un 

saistītās personas lomu** iepirkuma 

līguma izpildē) 

 

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 iepirkumā 

"Par medicīnas preču piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei" (iepirkuma 

identifikācijas Nr. LB/2017/52; tālāk tekstā – iepirkums). 
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Pretendents apņemas piegādāt šādus medicīnas preču veidus atbilstoši iepirkuma 

notelkuma prasībām par šādu cenu (aizpildīt to, ko piedāvā): 

 

Medicīnas preču veids 
Vienas vienības 

cena euro bez PVN 
Skaits 

Līgumcena 

euro bez PVN 

Iepirkuma priekšmeta 1. daļa 

Individuālās medicīnisko 

materiālu modulārās somas un 

aprīkojums 

 110  

Iepirkuma priekšmeta 2. daļa 

Taktiskās nestuves  6  

 

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

līguma saistību izpildei, t.sk., izmaksas, kas saistītas ar medicīnas preču piegādi, 

garantijas saistību izpildi, kā arī nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības 

nodokli. 

Apņemamies medicīnas preces piegādāt līdz _________________ (ne vēlāk kā līdz 

2017. gada 15. decembrim). 

 

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: ____________________ 

 
 


