
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2017. gada 16. maija sēdes lēmumu, 

1. protokols 

 

 

 

I. Krastiņa 

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītāja 

 

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 

 

Par konferenču zāles un lektora krēslu piegādi  

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2017/57 

2. PASŪTĪTĀJS 

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

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, APJOMS UN CPV KODS 

3.1. 32 (trīsdesmit divu) konferenču zāles krēslu un 2 (divu) lektora krēslu piegāde un to 

kvalitātes nodrošināšana atbilstoši iepirkuma nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā 

specifikācijā (noteikumu 1. pielikums) noteiktajām prasībām un līguma projektā (noteikumu 

2. pielikums) minētajiem nosacījumiem. 

3.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 3911200-0 "Krēsli". 

 

4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

4.1. Līguma izpildes laiks:  

4.1.1. krēslus piegādā 30 (trīsdesmit) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas; 

4.1.2. piegādāto krēslu kvalitāti nodrošina laika periodā, kas nav mazāks par piedāvāto krēslu 

ražotāja noteikto garantijas periodu un nav mazāks par 8 (astoņiem) gadiem pēc krēslu 

piegādes dienas (izņemot polsterējumu un audumu), polsterējuma un auduma kvalitāti 

nodrošina ne mazāk kā 5 (piecus) gadus pēc krēslu piegādes dienas; 

4.2. Līguma izpildes vieta (krēslu piegādes adrese) – Latvijas Bankas ēka  

K. Valdemāra iela 2A, Rīgā. 

5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 

5.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājuma 

variantu iesniegšana nav atļauta. 

5.2. Pretendenta piedāvājuma dokumenti: 

5.2.1. noteikumu 3. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstoša, pilnībā aizpildīta piedāvājuma 

forma; 
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5.2.2. tehniskā informācija latviešu, angļu vai vācu valodā, vai aizpildītajā piedāvājuma 

tabulā ievietota hipersaite uz publiski pieejamu piedāvāto krēslu ražotāja produktu katalogu, 

kas apliecina piedāvāto krēslu atbilstību visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām; 

5.2.3. 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; 

5.2.4. ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta kvalifikācijas 

prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā 

papildus iekļauj šādus dokumentus:  

5.2.4.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei; 

5.2.4.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas atbilstību 

no nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām;  

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

apliecības kopiju; 

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

personu apvienības izveidošanu. 

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

termiņš Latvijas Bankā līdz 2017. gada 30. maija plkst. 10.00) vai iesniedz 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 30. maija plkst. 10.00 ar 

norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisijai. Iepirkums LB/2017/57 "Par konferenču zāles 

un lektora krēslu piegādi"" un norādot pretendenta nosaukumu un adresi. 

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 5.2.3. 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 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 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. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu ar viszemāko 

līgumcenu.  

6.5. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 6.4. punktā noteiktajam piedāvājumu 

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

slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kura piedāvājumā paredzētais krēslu 

kvalitātes uzturēšanas laiks ir garāks. 

6.6. 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, vai pārtraukt iepirkumu, 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. 

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 
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atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. nolikumā 

iekļautā informācija. 

7.3. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod. 

7.4. Kontaktpersona Latvijas Bankā – Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs, 

Einārs Cišs (tālr. 67022550, fakss 67022160, e-pasta adrese: Einars.Ciss@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 13 (trīspadsmit) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 2 (divām) lapām, 

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

 

*   *   *  



5 

 

1. pielikums 

2017. gada 16. maija 

iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2017/57) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

1. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

1.1. Krēslus paredzēts izmantot iekštelpās normālā klimatā. 

1.2. Krēslu stils – klasisks, askētiski mūsdienīgs un saderīgs ar Latvijas Bankas konferenču 

telpas interjeru, kā arī saskanīgs ar esošajām Latvijas Bankas mēbelēm. Nav pieļaujami 

etnogrāfiskā un retro stila krēsli. 

1.3. Krēslu apdare – bez krokām, ielocēm un kniedēm krēsla redzamajās plaknēs, bez 

hromētām detaļām.  

1.4. Vispārēja atbilstība standartiem: 

1.4.1. drošība, stiprība, izturība – LVS EN 16139:2013 vai LVS EN 13761:2013; 

1.4.2. auduma nodilumizturība – LVS EN 14465; 

1.4.3. auduma un polsterējuma ugunsdrošība – LVS EN 1021 – 1+2. 

 

2. PIEGĀDĀJAMO KRĒSLU VEIDI 

2.1. Konferenču zāles krēsli. 

2.2. Lektora krēsli. 

 

3. KRĒSLU KOPMLEKTĀCIJA UN MATERIĀLU PAMATPRASĪBAS 

3.1. Konferenču zāles krēsli: 

3.1.1. komplektācija: 

3.1.1.1. sēde – polsterēta; 

3.1.1.2. atzveltne – elastīgs tīklveida audums;  

3.1.1.3. roku balsti – profilēta metāla caurule (biezums – ne mazāk kā 1,5 mm); 

3.1.1.4. atzveltnes augšējā daļā – rokturis krēsla ērtākai pārvietošanai; 

3.1.1.5. kājas – liekts L-veida metāla profils (biezums – ne mazāk kā 1,5 mm), rūpnieciski 

pārklāts ar pelēku (sudrabs) pulverveida epoksīda krāsu; 

3.1.2. izmēri: 

3.1.2.1. sēdes izmēri – dziļums – 450 ± 10 mm, platums – 450 ± 10 mm;  

3.1.2.2. atzveltnes izmēri – augstums – ne mazāk kā 450 ± 10 mm, platums – 450 ± 10 mm;  

3.1.2.3. attālums starp roku balstiem – 500 ± 10 mm;  

3.1.2.4. roku balstu platums – ne mazāks par 30 mm; 

3.1.3. materiāli: 

3.1.3.1. sēdes polsterējums – poliuretāna vai poliētera putas, biezums – ne mazāk kā 25 mm, 

blīvums ne mazāk kā 80 kg/m3; 

3.1.3.2. atzveltne – tīklveida poliestera un poliamīda audums; 

3.1.3.3. sēdes audums – krāsa – tumši pelēka, smalki rūtaina vai graudaina, auduma svars – 

ne mazāk kā 500 g/m2, auduma nodilumizturība (pēc Martindeila) – ne mazāk kā 70 000 

cikli; 

3.1.3.4. atzveltnes audums – tīklveida poliestera un poliamīda audums, krāsa – tumši pelēka, 

svars – ne mazāk kā 350 g/m2; auduma nodilumizturība (pēc Martindeila) – ne mazāk kā  

70 000 cikli; 
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3.1.3.5. roku balstu virsma – no poliamīda vai cita veida melnas vai tumši pelēkas cietas 

plastmasas; 

3.2. Lektora krēsli: 

3.2.1. komplektācija: 

3.2.1.1. sēde – polsterēta; 

3.2.1.2. kājas pamatne – apaļa (metāla rāmim uzkausēts poliuretāns), nodrošina krēsla 

noliekšanas iespēju, krāsa – melna; 

3.2.1.3. krēsla augstuma regulēšana – ar gāzes pacēlājmehānismu, kustības amplitūda – ne 

mazāka par 650-850 mm, krāsa – melna; 

3.2.2. izmēri:  

3.2.2.1. sēde – dziļums – 250 ± 10 mm, platums – 370 ± 10 mm; 

3.2.3. materiāli: 

3.2.3.1. sēdes polsterējums – poliuretāna putas. Sēdes polsterējuma biezums – ne mazāks par 

40 mm, blīvums – ne mazāks par 70 kg/m3; 

3.2.3.2. sēdes audums – krāsa – tumši pelēka, smalki rūtaina vai graudaina, auduma svars – 

ne mazāk kā 500 g/m2, auduma nodilumizturība (pēc Martindeila) – ne mazāk kā 70 000 

cikli. 
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2. pielikums 

2017. gada 16. maija 

iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2017/57) 
 

Rīga 2017. gada ___ . __________ PROJEKTS 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/___ 

 

Par konferenču zāles un lektora krēslu piegādi 
(iepirkums LB/2017/57) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) ____________ (pārstāvja amats, vārds, 

uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar ____________ (pārstāvības tiesību pamats), no 

vienas puses, un ____________ (konkursa uzvarētājs) (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) 

____________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar 

____________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; 

katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt 32 (trīsdesmit divu) 

________________ (krēsla marka, modelis, auduma kods) konferenču zāles krēslu un  

2 (divu) _____________ (krēsla marka, modelis, auduma kods) lektora krēslu (tālāk tekstā – 

PRECE) piegādi PASŪTĪTĀJA ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, saskaņā ar iepirkuma 

LB/2017/57 noteikumiem un PIEGĀDĀTĀJA finanšu piedāvājumu (līguma 1. pielikums).  

1.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS veic piegādātās PRECES kvalitātes 

nodrošināšanu. 

2. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA 

2.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) darbadienu laikā 

no līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.2. Vienlaikus ar PRECES piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS paraksta PRECES piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu, apliecinot 

PRECES saņemšanas faktu. 

2.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda 

PRECES atbilstību līguma noteikumiem un pieņem PRECI vai, ja PRECEI konstatēti 

trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI. 

2.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš PRECES 

trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 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 PRECEI konstatēti 

trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI. 

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

PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

piegādes attaisnojuma dokumentu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI līguma 2.3. punktā 
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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 2.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

3. PRECES KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES (izņemot polsterējuma un auduma) kvalitāti ___ 

(____________) (ne mazāk kā ražotāja noteiktais garantijas periods un ne mazāk kā 

8 (astoņus) gadus) gadus pēc PRECES piegādes dienas un PRECES polsterējuma un auduma 

kvalitāti ___ (____________) (ne mazāk kā ražotāja noteiktais garantijas periods un ne 

mazāk kā 5 (piecus) gadus) gadus pēc PRECES piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas 

laiks). 

3.2. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē PRECES trūkumu vai defektu (tālāk tekstā 

– defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS iesniedz 

PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk 

tekstā – paziņojums). 

3.3. PIEGĀDĀTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

3.4. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas PIEGĀDĀTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas 

aktu. 

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

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma noteikumiem 

un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, 

ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

3.6. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš atteikumā minētos 

trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta 

novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.  

3.7. Defekta novēršanas diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir novērsis PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta 

novēršanu atbilstoši līguma 3.5. punktā noteiktajai kārtībai. 

3.8. PIEGĀDĀTĀJS līguma 3.2.–3.7. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina PRECES defekta 

novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu (izņemot polsterējuma vai 

auduma) kvalitāti 8 (astoņus) gadus pēc PRECES defekta novēršanas dienas un PRECES 

polsterējuma vai auduma defekta novēršanā izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitāti 

5 (piecus) gadus pēc PRECES defekta novēršanas dienas. 

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

PRECES kvalitātes nodrošināšanas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Līguma summa ir ___ EUR (summa cipariem) (___________ (summa vārdiem) euro), 

t.sk. atlīdzība par PRECI ____ EUR (summa cipariem) (___________ (summa vārdiem) 

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

(________________ (summa vārdiem) euro). 
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4.2. Līguma summā iekļauti visi PIEGĀDĀTĀJA izdevumi, kas saistīti ar PRECES piegādi 

un garantijas laikā konstatēto PRECES defektu, kuru rašanās cēlonis nav PRECES nepareiza 

ekspluatācija, novēršanu, t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi. 

4.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM līguma summu 10 (desmit) darbadienu laikā 

pēc PRECES pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par līguma 2.1. vai 3.3. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 3.3. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto kalendāro 

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

5.2. 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. 

5.3. Par līguma 4.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto darbadienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) apmērā no kavētā maksājama summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un 

atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

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

kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver 

dienu, kurā saistība izpildīta. 

6. KONFIDENCIALITĀTE 

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

bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

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

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

7. NEPĀRVARAMA VARA  

7.1. 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). 

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

nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

7.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

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

saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu. 
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8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA  

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

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

gadījumos: 

8.1.1. PIEGĀDĀTĀJS kavē līguma 2.1. punktā noteikto termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) 

kalendārās dienas; 

8.1.2. tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 8.1.1. punktu, 

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

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

saņemšanas.  

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

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

turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

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, 

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

9.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

10.1.1. parakstīt līguma 2.2. punktā minēto PRECES piegādes attaisnojuma 

dokumentu/rēķinu – Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas saimniecības vadītājs vai 

Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs.  

10.1.2. saskaņot līguma 3.3. punktā minēto defekta novēršanas termiņu – PASŪTĪTĀJA 

Tehniskās pārvaldes Saimniecības daļas vadītājs. 

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

saistību izpildei.  

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

10.4. Līguma pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

10.5. Līgums uzrakstīts uz __ (skaits cipariem) (______ (skaits vārdiem)) lapām, t.sk. tā 

pielikums uz __ (skaits cipariem) (_______ (skaits vārdiem)) lapas/-ām, 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie PIEGĀDĀTĀJA. 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā  

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

11.2.  PIEGĀDĀTĀJS – ________________ (nosaukums), ________________ (juridiskā 

adrese), reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

Nr. ___________ un Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

http://lasis2.bank.lv/sites/iepirkumi/usermanual/Wiki%20lapas/STRĪDU%20RISINĀŠANA.%20LĪGUMAM%20PIEMĒROJAMIE%20TIESĪBU%20AKTI.aspx
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Nr. ______________. Norēķinu konts ____________ (bankas nosaukums), 

Nr. ________________, BIC ________________. 

PASŪTĪTĀJS                                                                                                 PIEGĀDĀTĀJS 

 

_______________                                                                                   ________________ 

/____________/ /____________/ 

2017. gada __. ________________                                  2017. gada __. ________________ 
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3. pielikums 

2017. gada 16. maija  

iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2017/57) 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA 

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

konferenču zāles un lektora krēslu piegādi" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2017/57; tālāk 

tekstā – iepirkums).  

 

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) 

 

Piezīme 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu 

apvienības dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par 

katru personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, 

un resursiem, kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi 

tiks pretendentam nodoti. 

 

Piedāvājam veikt šādu krēslu piegādi Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, un to 

kvalitātes nodrošināšanu saskaņā ar iepirkuma nolikumu par šādu līgumcenu: 
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Nosaukums 

Ražotājs, marka, 

modelis, auduma 

kods 

Skaits 
Vienas 

vienības cena  

Līgumcena 

(EUR bez 

PVN) 

A B C D E=(C*D) 

Konferenču zāles 

krēsls 

 
32   

Lektora krēsls  2   

Līgumcena kopā:  

 

Apliecinām, ka: 

1. pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

2. pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām iepirkuma noteikumā noteiktajām prasībām; 

3. piedāvāto krēslu (izņemot polsterējuma un auduma) kvalitātes nodrošināšanas laiks ir 

______ (skaits cipariem) (____________________(skaits vārdiem)) (ne mazāk par ražotāja 

noteikto garantijas periodu un ne mazāk kā 8 (astoņi)) gadi pēc krēslu piegādes dienas, krēslu 

polsterējuma un auduma kvalitātes nodrošināšanas laiks ir ______ (skaits cipariem) 

(____________________(skaits vārdiem)) (ne mazāk par ražotāja noteikto garantijas 

periodu un ne mazāk kā 5 (pieci)) gadi pēc krēslu piegādes dienas. 

4. piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkumā paredzēto 

krēslu iegādei, piegādei un kvalitātes nodrošināšanai, 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: ___________________ 

 


