
 
 

APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkumu komisijas 

2017. gada 18. decembra sēdes lēmumu,  

1. protokols 

 

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas  

iepirkuma komisijas vadītājs 

KONKURSA NOLIKUMS 

Par Latvijas Bankas naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtu tehnisko apkopi un 

remontu 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2017/92 

2. PASŪTĪTĀJS 

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

3. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS 

3.1. Atklāts konkurss 

4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN TĀ DAĻAS, APJOMS UN CPV KODS 

4.1. Naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtu, kas noteiktas konkursa nolikuma (tālāk tekstā – 

nolikums) 1. – 9. pielikumā (tālāk tekstā – iekārtas): 

4.1.1. tehniskā apkope (tīrīšana, eļļošana, testēšana un regulēšana atbilstoši iekārtu ražotāja 

tehniskajiem norādījumiem, ievērojot nolikuma 1. – 9. pielikumā norādīto tehniskās apkopes 

periodiskumu); 

4.1.2. remonts un remonta ietvaros veikto darbu un piegādāto rezerves daļu kvalitātes 

nodrošināšana saskaņā ar līguma projektā (nolikuma 11. pielikums) minētajiem nosacījumiem; 

4.1.3. adaptācija Eiropas sērijas jeb euro otrās sērijas (tālāk tekstā – ES2 sērija) banknošu 

identificēšanai (tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļā minētajām iekārtām). 

4.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās 9 (deviņās) atsevišķās iepirkuma priekšmeta daļās: 

4.2.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļa "LAUREL naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas" (nolikuma 

1. pielikums); 

4.2.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļa "DeLaRue un Talaris naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas" 

(nolikuma 2. pielikums); 

4.2.3. iepirkuma priekšmeta 3. daļa "REIS naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas" (nolikuma 

3. pielikums); 
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4.2.4. iepirkuma priekšmeta 4. daļa "Glory naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas" (nolikuma 4. 

pielikums); 

4.2.5. iepirkuma priekšmeta 5. daļa "NGZ naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas" (nolikuma 

5. pielikums); 

4.2.6. iepirkuma priekšmeta 6. daļa "Masterwork Automodules naudas apstrādes un skaitīšanas 

iekārtas" (nolikuma 6. pielikums); 

4.2.7. iepirkuma priekšmeta 7. daļa "Pusautomātiskās naudas iesaiņojumu iepakošanas iekārtas" 

(nolikuma 7. pielikums); 

4.2.8. iepirkuma priekšmeta 8. daļa "DORS valūtu detektori un banknošu iepakošanas iekārtas" 

(nolikuma 8. pielikums); 

4.2.9. iepirkuma priekšmeta 9. daļa "Citu ražotāju naudas apstrādes, skaitīšanas un automātiskās 

iesaiņojumu iepakošanas iekārtas" (nolikuma 9. pielikums). 

4.3. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 50000000-5 "Remonta, apkopes un 

uzstādīšanas pakalpojumi". 

5. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS 

5.1. Līguma izpildes vietas – Latvijas Bankas ēkas: 

5.1.1. K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (iepirkuma priekšmeta 2., 6., 8. un 9. daļa); 

5.1.2. K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā (iepirkuma priekšmeta 1., 3., 5., 6., 8. un 9. daļa); 

5.1.3. Bezdelīgu ielā 3, Rīgā (iepirkumu priekšmeta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. daļa); 

5.1.4. Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. daļa). 

5.2. Līguma izpildes laiks no 2018. gada 15. februāra līdz 2021. gada 14. februārim. 

6. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA, IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 

6.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām. 

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta.  

6.2. Piedāvājums iesniedzams tikai elektroniski, pretendentam kā piegādātājam reģistrējoties 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā 

Elektronisko iepirkumu sistēmā (tālāk tekstā – EIS) un izmantojot tās e-konkursu apakšsistēmu 

(tālāk tekstā – e-konkursu sistēma). Ārpus e-konkursu sistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti 

par neatbilstošiem nolikuma prasībām. 

6.3. Ieinteresētais piegādātājs e-konkursu sistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā nolikuma 

saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs1. 

6.4. Iesniedzot piedāvājumu e-konkursu sistēmā, pretendents izmanto e-konkursu sistēmas 

piedāvātos rīkus, aizpildot e-konkursu sistēmas šā konkursa sadaļā ievietotās formas un 

ievadlaukus, kā arī augšupielādējot nolikumā noteiktos dokumentus. 

6.5. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 

6.5.1. piedāvājuma dokumentus sagatavo latviešu valodā; 

6.5.2. pieteikums un finanšu piedāvājums (nolikuma 10. pielikums), kā arī izvērsts piedāvājums 

tajā iepirkuma priekšmeta daļā, uz kuru pretendents iesniedz piedāvājumu (nolikuma 1. līdz 

                                                           
1 Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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9. pielikums) jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft 

Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā 

pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā un jāpievieno tam paredzētajā e-konkursu sistēmas 

šā konkursa sadaļas apakšsadaļā; 

6.5.3. piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS 

piedāvāto elektronisko parakstu; 

6.5.4. pretendents nedrīkst veikt izmaiņas e-konkursu sistēmas šā konkursa sadaļā publicēto 

veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas; 

6.5.5. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta e-konkursu sistēmas darbība 

un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst 

saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus (ja piedāvājums neatbildīs 

kādam no šajā nolikuma apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, tas netiks izskatīts). 

6.6. Piedāvājumu iesniedz līdz 2018. gada 11. janvāra plkst. 10.00. 

6.7. Piedāvājumu atvēršana notiek piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Latvijas Bankas apspriežu 

telpā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Piedāvājumi tiek atvērti, izmantojot e-konkursu sistēmas piedāvātos rīkus. 

6.8. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātienē 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) vai Kases un naudas apgrozības pārvaldes Kases operāciju daļas 

kases operāciju metodikas eksperti Indru Neretu (tālr. 6702 2286, e-pasta adrese: 

Indra.Nereta@bank.lv). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī neklātienē, 

t.i., tiešsaistes režīmā e-konkursu sistēmā. 

6.9. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus e-konkursu sistēmas, netiek pieņemti un tiek 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA 

7.1. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: 

7.1.1. ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikā, pretendenta reģistrācijas apliecības kopija; 

7.1.2. pretendenta pilnībā aizpildīts pieteikums un finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 

10. pielikumā noteiktajai formai un iepirkuma priekšmeta daļai/-ām, kurās pretendents nolēmis 

iesniegt piedāvājumu, atbilstoši aizpildītu nolikuma 1. – 9. pielikumu; 

7.1.3. attiecīgās iekārtas ražotāja izsniegts dokuments vai ar attiecīgās iekārtas ražotāju noslēgta 

sadarbības līguma kopija, kas apliecina pretendenta spēju kvalificēti veikt attiecīgo iekārtu 

tehnisko apkopi un remontu; 

7.1.4. 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; 

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

apvienības izveidošanu; 

7.1.6. ja pretendents ir paredzējis līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās līguma vērtības vai lielāka (tālāk tekstā 
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– apakšuzņēmējs), un attiecīgais apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikā, apakšuzņēmēja 

reģistrācijas apliecības kopiju; 

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

balstās savas atbilstības no nolikuma 8.2.4.–8.2.6. vai 8.2.8. punkta izrietošajām kvalifikācijas 

prasībām apliecināšanai (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 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, 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 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.–8.2.6. vai 8.2.8. punkta 

izrietošajām pretendenta kvalifikācijas prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas 

iespējām, tad 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 
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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) 

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

noteiktie gadījumi. 

7.5. Nolikuma 7.1.7. punktā minētajām izziņām jābūt izsniegtām ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

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

8. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN 

IZVĒLE 

8.1. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija veic 

slēgtās sēdēs, vērtējot katra pretendenta kvalifikāciju un piedāvājumu saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem u.c. normatīvajiem aktiem. 

8.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, 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 pretendenta reģistrācijas valstī iesniegtajos finanšu pārskatos ir negatīvs; 

8.2.5. pretendents nav atbilstoši nolikuma 7.1.3. punkta prasībām apliecinājis savu spēju kvalificēti 

veikt attiecīgo iekārtu tehnisko apkopi un remontu; 

8.2.6. pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016. un 2017. gads, kā arī 2018. gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanai) nav sekmīgi izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumu, kur katra līguma 

ietvaros veikta vismaz 8 (astoņu) naudas apstrādes vai skaitīšanas iekārtu tehniskā apkope vai 

remonts; 

8.2.7. pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu 

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

kvalifikācijas prasībām, vai nav iesniedzis prasīto informāciju; 

8.2.8. pretendents nav apliecinājis, ka līguma izpildē pasūtītāja telpās neiesaistīs personu, kura ir 

krimināli sodīta vai kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta, un pretendents līguma izpildē pasūtītāja 

telpās nevar aizstāt minēto personu vai ja tās aizstāšana radītu nepieciešamību pretendentam mainīt 

piedāvāto cenu; 

8.2.9. citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā. 

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

8.3.1. pretendentu kvalifikācijas prasībām, kuras izriet no nolikuma 8.2.2. punkta, ir jāatbilst 

visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem); 

8.3.2. katrai pretendentu kvalifikācijas prasībai, kura izriet no nolikuma 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6. vai 

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

biedram); 

8.3.3. visiem personu apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem) ir jāuzņemas 

solidāra atbildība par līguma saistību izpildi. 
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8.4. Komisija izslēdz pretendentu (piedāvājumu) no turpmākās dalības konkursā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.5. Komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu 

ar pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kura 

piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir saimnieciski visizdevīgākais. 

8.6. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts katrā iepirkuma priekšmeta daļā 

atsevišķi saskaņā ar šādiem nosacījumiem un kritērijiem: 

8.6.1. maksimālais iespējamais punktu skaits – 100; 

8.6.2. salīdzināti un novērtēti ar punktiem tiek tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst nolikumā 

noteiktajām prasībām; 

8.6.3. iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. un 9. daļā: 

8.6.3.1. piedāvājums, kura iekārtu tehnisko apkopju kopējā cena saskaņā ar finanšu piedāvājumu 

(nolikuma 10. pielikuma 2. tabulas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. vai 9. pozīcija) ir viszemākā, saņem 70 

punktus; 

8.6.3.2. piedāvājums, kura iekārtu tehnisko apkopju kopējā cena saskaņā ar finanšu piedāvājumu 

(nolikuma 10. pielikuma 2. tabulas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. vai 9. pozīcija) ir augstāka par viszemāko 

piedāvāto iekārtu tehnisko apkopju kopējo cenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, saņem 

punktu skaitu, ko aprēķina saskaņā ar formulu: 

punktu skaits = 
viszemākā piedāvātā iekārtu tehnisko apkopju kopējā cena 

× 70; 
attiecīgā piedāvājuma iekārtu tehnisko apkopju kopējā cena 

8.6.3.3. piedāvājums, kura 4 (četru) ierašanās reižu ceļa izdevumu izmaksu un 12 (divpadsmit) 

darba stundu izmaksu kopsumma saskaņā ar finanšu piedāvājumu (nolikuma 10. pielikuma 2. 

tabulas 11. pozīcija) ir viszemākā, saņem 30 punktus; 

8.6.3.4. piedāvājums, kura 4 (četru) ierašanās reižu ceļa izdevumu izmaksu un 12 (divpadsmit) 

darba stundu izmaksu kopsumma saskaņā ar finanšu piedāvājumu (nolikuma 10. pielikuma 2. 

tabulas 11. pozīcija) ir augstāka par viszemāko piedāvāto 4 (četru)  ierašanās reižu ceļa izdevumu 

izmaksu un 12 (divpadsmit) darba stundu izmaksu kopsummu saskaņā ar finanšu piedāvājumu 

(nolikuma 10. pielikuma 2. tabulas 11. pozīcija), saņem punktu skaitu, ko aprēķina saskaņā ar 

formulu: 

punktu skaits = 

viszemākā piedāvātā 4 ierašanās reižu ceļa izdevumu izmaksu un 12 

darba stundu izmaksu kopsumma × 30; 
attiecīgā piedāvājuma 4 ierašanās reižu ceļa izdevumu izmaksu un 12 

darba stundu izmaksu kopsumma 

8.6.4. iepirkuma priekšmeta 6. daļā: 

8.6.4.1. piedāvājums, kura iekārtu tehnisko apkopju kopējā cena saskaņā ar finanšu piedāvājumu 

(nolikuma 10. pielikuma 2. tabulas 6. pozīcija) ir viszemākā, saņem 60 punktus; 

8.6.4.2. piedāvājums, kura iekārtu tehnisko apkopju kopējā cena saskaņā ar finanšu piedāvājumu 

(nolikuma 10. pielikuma 6. pozīcija) ir augstāka par viszemāko piedāvāto iekārtu tehnisko apkopju 

kopējo cenu (nolikuma 10. pielikuma 2. tabulas 6. pozīcija), saņem punktu skaitu, ko aprēķina 

saskaņā ar formulu: 

punktu skaits = 
viszemākā piedāvātā iekārtu tehnisko apkopju kopējā cena 

× 60; 
attiecīgā piedāvājuma iekārtu tehnisko apkopju kopējā cena 

8.6.4.3. piedāvājums, kurā maksa par vienas iekārtas adaptāciju vienam ES2 sērijas banknošu 

veidam (tālāk tekstā – adaptācijas maksa) saskaņā ar finanšu piedāvājumu (nolikuma 10. 

pielikuma 2. tabulas 12. pozīcija) ir viszemākā, saņem 10 punktus; 
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8.6.4.4. piedāvājums, kurā adaptācijas maksa saskaņā ar finanšu piedāvājumu (nolikuma 10. 

pielikuma 2. tabulas 12. pozīcija) ir augstāka par viszemāko piedāvāto adaptācijas maksu 

(nolikuma 10. pielikuma 2. tabulas 12. pozīcija), saņem punktu skaitu, ko aprēķina saskaņā ar 

formulu: 

punktu skaits = 
viszemākā piedāvātā adaptācijas maksa 

× 10; 
attiecīgā piedāvājuma adaptācijas maksa 

8.6.4.5. piedāvājums, kura 4 (četru) ierašanās reižu ceļa izdevumu izmaksu un 12 (divpadsmit) 

darba stundu izmaksu kopsumma saskaņā ar finanšu piedāvājumu (nolikuma 10. pielikuma  

2. tabulas 11. pozīcija) ir viszemākā, saņem 30 punktus; 

8.6.4.6. piedāvājums, kura 4 (četru) ierašanās reižu ceļa izdevumu izmaksu un 12 (divpadsmit) 

darba stundu izmaksu kopsumma saskaņā ar finanšu piedāvājumu (nolikuma 10. pielikuma  

2. tabulas 11. pozīcija) ir augstāka par viszemāko piedāvāto 4 (četru) ierašanās reižu ceļa izdevumu 

izmaksu un 12 (divpadsmit) darba stundu izmaksu kopsumma saskaņā ar finanšu piedāvājumu 

(nolikuma 10. pielikuma 2. tabulas 11. pozīcija), saņem punktu skaitu, ko aprēķina saskaņā ar 

formulu: 

punktu skaits = 

viszemākā piedāvātā 4 ierašanās reižu ceļa izdevumu izmaksu un 12 

darba stundu izmaksu kopsumma × 30; 
attiecīgā piedāvājuma 4 ierašanās reižu ceļa izdevumu izmaksu un 12 

darba stundu izmaksu kopsumma 

8.6.5. pretendenta piedāvājuma novērtējums punktos visos saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma noteikšanas aprēķinos tiks apaļots līdz 2 (divām) decimāldaļas vietām aiz veselā 

skaitļa. 

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 piedāvājums paredz zemāko kopējo tehnisko apkopju cenu 

attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.  

8.8. Ja par uzvarētāju izraudzītais pretendents 10 (desmit) darbadienu laikā pēc pasūtītāja 

sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam dienas nav Latvijas Bankā iesniedzis 

parakstītu līgumu vai neizpilda nolikuma 10.7. vai 10.8. punkta prasības, Komisijai ir tiesības 

uzskatīt, ka attiecīgais pretendents atsakās slēgt līgumu un Komisija lemj par iepirkuma līguma 

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

kura piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā būs nākamais saimnieciski 

visizdevīgākais, vai pārtrauc iepirkuma procedūru attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9. IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS 

9.1. Iepirkuma līguma projektu sk. nolikuma 11. 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. 
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10.4. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, 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. Komisija ir tiesīga prasīt, lai pretendents – personu apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts 

lēmums slēgt līgumu, – pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam 

(piemēram, pilnsabiedrībai) vai noslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–

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

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

līgumu, ja Komisijas ieskatā tas būs nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 

10.8. 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. Piedāvājuma grozījums vai atsaukums ir iesniedzams tikai elektroniski, izmantojot 

e-konkursu sistēmu. 

11.2. 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. 

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

to iepriekš informējot nolikuma 6.8. 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 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. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

12.4. 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. 



9 

12.5. Nolikums ir sagatavots uz 34 (trīsdesmit četrām) lapām, t. sk. tā 1. pielikums uz 1 (vienas) 

lapas, 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 3. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 4. pielikums uz 1 (vienas) 

lapas, 5. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 6. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 7. pielikums uz 1 (vienas) 

lapas, 8. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 9. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 10. pielikums uz 3 (trijām) 

lapas un 11. pielikums uz 13 (trīspadsmit) lapām. 

* * * 
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1. pielikums 

2017. gada 18. decembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/92) 

LAUREL naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas 

 

N.p.k. Iekārtas nosaukums 
Iegādes 

gads 

Iekārtas 

rūpnīcas Nr. 
Iekārtas atrašanās vieta Apkopes biežums 

Vienas 
tehniskās 

apkopes cena 

EUR 

(bez PVN) 

Apkopju skaits 

Līguma izpildes 

laikā 

Kopā EUR 

(bez PVN) 

(7 × 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. LAUREL LAC 16 (Skaitītāji – fasētāji) 2008 20175 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 3 mēnešos  12  

2. LAUREL LAC 16 (Skaitītāji – fasētāji) 2008 20173 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 6 mēnešos  6  

3. LAUREL LAC 16 (Skaitītāji – fasētāji) 2008 20174 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos  12  

4. LAUREL LAC 16 (Skaitītāji – fasētāji) 2008 20249 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos  12  

5. LAUREL LAC 16 (Skaitītāji – fasētāji) 2008 20250 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos  12  

6. LAUREL LAC 16 (Skaitītāji – fasētāji) 2008 20251 Rīga, K.Valdemāra 1B 1 reizi 3 mēnešos  12  

7. LAUREL LAC 16 (Skaitītāji – fasētāji) 2008 20252 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos  12  

8. LAUREL LCC 30 ar video kameru 2008 0500331004 Rīga, Bezdelīgu 3 
1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 26.03.2018. 
 17  

9. LAUREL LAC 16 (Skaitītāji – fasētāji) 2008 20172 Rīga, K. Valdemāra 1B 1 reizi 3 mēnešos  12  

       Kopā:  

                                                           
 Tehniskā apkope, ieskaitot tehniskajā apkopē izmantotos materiālus, meistaru darba izmaksas un transporta izmaksas. 
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2. pielikums 

2017. gada 18. decembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/92) 

DeLaRue un Talaris naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas 

 

N.p.k. Iekārtas nosaukums 
Iegādes 

gads 

Iekārtas 

rūpnīcas Nr. 
Iekārtas atrašanās vieta Apkopes biežums 

Vienas 
tehniskās 

apkopes cena 

EUR 

(bez PVN) 

Apkopju skaits 

Līguma izpildes laikā 

Kopā EUR 

(bez PVN) 

(7 × 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. DLR 2650 E II 2006 26503900349 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 3 mēnešos  12  

2. Talaris EV 8650 2009 8650013001091 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 3 mēnešos  12  

3. DLR 2650 E II 2006 265039000352 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 6 mēnešos  6  

4. DLR 2650 E II 2006 265039000353 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 6 mēnešos  6  

5. DLR 8650 3D UV IR 2008 8650012000578 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 6 mēnešos  6  

6. Talaris EV 8650 2009 8650013001093 Rīga, K.Valdemāra 2A 1 reizi 6 mēnešos  6  

7. Talaris EV 8650 2009 8650013001097 Rīga, K.Valdemāra 2A 1 reizi 6 mēnešos  6  

       Kopā:  

 

 

                                                           
 Tehniskā apkope, ieskaitot tehniskajā apkopē izmantotos materiālus, meistaru darba izmaksas un transporta izmaksas. 
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3. pielikums 

2017. gada 18. decembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/92) 

REIS naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas 

 

N.p.k. Iekārtas nosaukums Iegādes gads 
Iekārtas 

rūpnīcas Nr. 
Iekārtas atrašanās vieta Apkopes biežums 

Vienas 
tehniskās 

apkopes cena 

EUR 

(bez PVN) 

Apkopju 

skaits 

Līguma 
izpildes laikā 

Kopā EUR 

(bez PVN) 

(7 × 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Konv. Reis CSB 3202 1997 74239 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 12 mēnešos  3  

2. REIS BPS 6210 iepakošanas iekārta 1998 74473 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 6 mēnešos  6  

3. 
Monētu tīstokļu saiņošanas iekārta 

REIS RVS 300 
2005 203366-6 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 6 mēnešos  6  

4. 

Monētu skaitīš. iekārta REIS CC 2000 

Mix Counter  
ar sensoru RCDS4 

2013 144564 Liepāja, Teātra 3 
1 reizi 2 mēnešos, sākot no 

26.03.2018. 
 17  

5. 

Monētu skaitīš. iekārta REIS CC 2000 

Mix Counter  
ar sensoru RCDS4 

2013 144570 Liepāja, Teātra 3 
1 reizi 2 mēnešos, sākot no 

26.03.2018. 
 17  

6. 

Monētu skaitīš. iekārta REIS CC 2000 

Mix Counter  

ar sensoru RCDS4 

2013 144565 Rīga, K.Valdemāra 1B 
1 reizi 2 mēnešos, sākot no 

26.03.2018. 
 17  

7. 

Monētu skaitīš. iekārta REIS CC 2000 

Mix Counter  

ar sensoru RCDS4 

2013 144566 Rīga, K.Valdemāra 1B 
1 reizi 2 mēnešos, sākot no 

26.03.2018. 
 17  

8. 
Monētu skaitīš. iekārta REIS CC 2000 
Mix Counter  

ar sensoru RCDS4 

2013 144567 Rīga, Bezdelīgu 3 
1 reizi 2 mēnešos, sākot no 

26.03.2018. 
 17  

9. 
Monētu skaitīš. iekārta REIS CC 2000 
Mix Counter  

ar sensoru RCDS4 

2013 144568 Rīga, Bezdelīgu 3 
1 reizi 2 mēnešos, sākot no 

26.03.2018. 
 17  

10. 
Monētu skaitīš. iekārta REIS CC 2000 
Mix Counter  

ar sensoru RCDS4 

2013 144569 Rīga, K.Valdemāra 1B 
1 reizi 2 mēnešos, sākot no 

26.03.2018. 
 17  

       Kopā:  

 

                                                           
 Tehniskā apkope, ieskaitot tehniskajā apkopē izmantotos materiālus, meistaru darba izmaksas un transporta izmaksas. 
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4. pielikums 

2017. gada 18. decembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/92) 

Glory naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas 

 

N.p.k. Iekārtas nosaukums 
Iegādes 

gads 

Iekārtas 

rūpnīcas Nr. 
Iekārtas atrašanās vieta Apkopes biežums 

Vienas 
tehniskās 

apkopes cena 

EUR 

(bez PVN) 

Apkopju skaits 

Līguma izpildes laikā 

Kopā EUR 

(bez PVN) 
(7 × 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Glory GNH-700 2008 11154 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 6 mēnešos   6   

2. Glory WR 500A 2017 3435 Rīga, Bezdelīgu 3 
1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 11.07.2020. 
  4   

3. Glory WR 500A 2017 3436 Rīga, Bezdelīgu 3 
1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 11.07.2020. 
  4   

4. Glory WR 500A 2017 3432 Rīga, Bezdelīgu 3 
1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 11.07.2020. 
  4   

5. Glory WR 500A 2017 3434 Rīga, Bezdelīgu 3 
1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 11.07.2020. 
  4   

6. Glory WR 500A 2017 3433 Liepāja, Teātra 3 
1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 11.07.2020. 
  4   

       Kopā:  

 

 

 

                                                           
 Tehniskā apkope, ieskaitot tehniskajā apkopē izmantotos materiālus, meistaru darba izmaksas un transporta izmaksas. 
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5. pielikums 

2017. gada 18. decembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/92) 

NGZ naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas 

 

N.p.k. Iekārtas nosaukums 
Iegādes 

gads 

Iekārtas 

rūpnīcas Nr. 
Iekārtas atrašanās vieta Apkopes biežums 

Vienas 
tehniskās 

apkopes cena 

EUR 

(bez PVN) 

Apkopju skaits 

Līguma izpildes 

laikā 

Kopā EUR 

(bez PVN) 

(7 × 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. NGZ 8611 monētu saiņošanas iekārta 2005 SEE 0000114 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

2. Vakuuma pakotājs NGZ 813  1994 5096 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 6 mēnešos   6   

3. NGZ 8611 monētu saiņošanas iekārta 2005 
mod.GT40 

No.15 
Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 12 mēnešos   3   

4. NGZ 8611 monētu saiņošanas iekārta 2005 100150 Rīga, K. Valdemāra 1B 1 reizi 6 mēnešos   6   

       Kopā:  

 

 

                                                           
 Tehniskā apkope, ieskaitot tehniskajā apkopē izmantotos materiālus, meistaru darba izmaksas un transporta izmaksas. 
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6. pielikums 

2017. gada 18. decembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/92) 

Masterwork Automodules naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas 

N.p.k. Iekārtas nosaukums 
Iegādes 

gads 

Iekārtas 

rūpnīcas Nr. 
Iekārtas atrašanās vieta Apkopes biežums 

Vienas 

tehniskās 
apkopes cena 

EUR 

(bez PVN) 

Apkopju skaits 

Līguma izpildes 
laikā 

Kopā EUR 

(bez PVN) 
(7 × 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 
Masterwork Automodules NC5100 

2013 000671 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 2 mēnešos   18   

2. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 

Masterwork Automodules NC5100 
2013 000680 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 2 mēnešos   18   

3. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 
Masterwork Automodules NC5100 

2013 000534 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 2 mēnešos   18   

4. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 

Masterwork Automodules NC5100 
2013 000673 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 2 mēnešos   18   

5. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 
Masterwork Automodules NC5100 

2013 000676 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 2 mēnešos   18   

6. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 

Masterwork Automodules NC5100 
2013 000677 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 2 mēnešos   18   

7. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 
Masterwork Automodules NC5100 

2013 000679 Rīga, K.Valdemāra 2A 1 reizi 2 mēnešos   18   

8. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 

Masterwork Automodules NC5100 
2013 000682 Rīga, K.Valdemāra 1B 1 reizi 2 mēnešos   18   

9. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 
Masterwork Automodules NC5100 

2013 000681 Rīga, K.Valdemāra 1B 1 reizi 2 mēnešos   18   

10. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 

Masterwork Automodules NC5100 
2013 000684 Rīga, K.Valdemāra 1B 1 reizi 2 mēnešos   18   

11. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 
Masterwork Automodules NC5100 

2013 000674 Rīga, K.Valdemāra 1B 1 reizi 2 mēnešos   18   

12. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 

Masterwork Automodules NC5100 
2013 000672 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 2 mēnešos   18   

13. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 

Masterwork Automodules NC5100 
2013 000683 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 2 mēnešos   18   

14. 
Banknošu skaitīš., šķiroš. iekārta 

Masterwork Automodules NC5100 
2013  000675 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 2 mēnešos   18   

       Kopā:  

                                                           
 Masterwork Automodules NC5100 iekārtām pēc Latvijas Bankas pieprasījuma jāveic ES2 sērijas banknošu adaptācija. Maksu par iekārtu adaptāciju neiekļauj tehniskās apkopes cenā, bet norāda konkursa nolikuma 

10. pielikuma 2. tabulas 12. pozīcijā. 
 Tehniskā apkope, ieskaitot tehniskajā apkopē izmantotos materiālus, meistaru darba izmaksas un transporta izmaksas. 
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7. pielikums 

2017. gada 18. decembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/92) 

Pusautomātiskās naudas iesaiņojumu iepakošanas iekārtas 

N.p.k. Iekārtas nosaukums 
Iegādes 

gads 

Iekārtas 

rūpnīcas Nr. 
Iekārtas atrašanās vieta Apkopes biežums 

Vienas 

tehniskās 
apkopes cena 

EUR 

(bez PVN) 

Apkopju skaits 

Līguma izpildes laikā 

Kopā EUR 

(bez PVN) 
(7 × 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 

EX-102 
2006 0437075 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 6 mēnešos   6   

2. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 
INDUPACK 502 

2008 71113436 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

3. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 

INDUPACK 502 
2011 110416581 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

4. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 
INDUPACK 502 

2011 110416580 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

5. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 

TP-502 
2003 20805642 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

6. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 
TP-502  

2003 20805644 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

7. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 

INDUPACK 
2003 00102730 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

8. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 
INDUPACK 502 

2007 60711804 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

9. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 

INDUPACK 502 
2008 71113437 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

10. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 
INDUPACK 502 

2007 70212427 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

11. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 

INDUPACK 502 
2011 110416582 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

12. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 
INDUPACK 502 

2011 110416583 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

13. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 

INDUPACK 502 
2011 110416584 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

14. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 

INDUPACK 502 
2011 110416585 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

15. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 

INDUPACK 502 
2011 110416586 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

16. 
Pusautomātiskā iepakošanas iekārta 

INDUPACK 502 
2011 110416587 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

       Kopā:  

                                                           
 Tehniskā apkope, ieskaitot tehniskajā apkopē izmantotos materiālus, meistaru darba izmaksas un transporta izmaksas. 
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8. pielikums 

2017. gada 18. decembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/92) 

DORS valūtu detektori un banknošu iepakošanas iekārtas 

N.p.k. Iekārtas nosaukums 
Iegādes 

gads 

Iekārtas 

rūpnīcas Nr. 
Iekārtas atrašanās vieta Apkopes biežums 

Vienas 

tehniskās 
apkopes cena 

EUR 

(bez PVN) 

Apkopju 

skaits 

Līguma 
izpildes 

laikā 

Kopā EUR 

(bez PVN) 
(7 × 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2012 007663 Liepāja, Teātra 3 Remonts -  -  - 

2. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2013 019700 Liepāja, Teātra 3 Remonts -  -  - 

3. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2012 007664 Rīga, K.Valdemāra 2A Remonts -  -  - 

4. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2012 007661 Rīga, Bezdelīgu 3 Remonts -  -  - 

5. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2012 007715 Rīga, K.Valdemāra 1B Remonts -  -  - 

6. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2013 019752 Rīga, Bezdelīgu 3 Remonts -  -  - 

7. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2013 007560 Rīga, K.Valdemāra 1B Remonts -  -  - 

8. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2012 007662 Rīga, Bezdelīgu 3 Remonts -  -  - 

9. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2012 007713 Rīga, Bezdelīgu 3 Remonts -  -  - 

10. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2012 007714 Rīga, Bezdelīgu 3 Remonts -  -  - 

11. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2013 019675 Rīga, Bezdelīgu 3 Remonts -  -  - 

12. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2015 019613 Rīga, Bezdelīgu 3 Remonts -  -  - 

13. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1200 2015 019614 Rīga, Bezdelīgu 3 Remonts -  -  - 

14. IR un UV lampu valūtas detektors DORS 1300 2015 000524 Rīga, Bezdelīgu 3 Remonts -  -  - 

15. Banknošu paciņu vakuuma iekārta DORS 410 2016 001958 Rīga, Bezdelīgu 3 
1 reizi 3 mēnešos, remonts no 

29.03.2018. 
  12   

16. Banknošu paciņu prese DORS 450 2016 00567 Rīga, Bezdelīgu 3 Remonts no 29.03.2018. -  -  - 

17. Banknošu vakuumpakošanas iekārta DORS 410 2017 001955 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

18. Banknošu paku veidotājs DORS 450 2017 000578 Rīga, Bezdelīgu 3 
Remonts garantijas laikā, Remonts 

no 15.08.2019. 
-  -  - 

19. Valūtas detektors DORS 1300 2017 001211 Rīga, K.Valdemāra 1B 
Remonts garantijas laikā**, Remonts 

no 15.08.2019. 
-  -  - 

20. Valūtas detektors DORS 1300 2017 001212 
Rīga, K. Valdemāra 

2A 

Remonts garantijas laikā**, Remonts 

no 15.08.2019. 
-  -  - 

21. Valūtas detektors DORS 1300 2017 001214 Rīga, K.Valdemāra 1B 
Remonts garantijas laikā**, Remonts 

no 15.08.2019. 
-  -  - 

       Kopā:  

 

                                                           
 Tehniskā apkope, ieskaitot tehniskajā apkopē izmantotos materiālus, meistaru darba izmaksas un transporta izmaksas. 
 Remonts garantijas laikā – detaļu, uz kurām nav attiecināmi iegādes garantijas nosacījumi (piemēram, ultravioleto vai Infrasarkano lampu) nomaiņa. 
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9. pielikums 

2017. gada 18. decembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/92) 

 

Citu ražotāju naudas apstrādes, skaitīšanas iekārtas un automātiskās iesaiņojumu iepakošanas iekārtas 

N.p.k. Iekārtas nosaukums 
Iegādes 

gads 
Iekārtas rūpnīcas 

Nr. 
Iekārtas atrašanās vieta Apkopes biežums 

Vienas 

tehniskās 
apkopes cena 

EUR 

(bez PVN) 

Apkopju skaits 

Līguma izpildes 

laikā 

Kopā EUR 

(bez PVN) 

(7 × 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
ScanCoin VC100 Mini banknošu pārsk. 
Iekārta 

2009 0906645 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

2. 
ScanCoin VC100 Mini banknošu pārsk. 

Iekārta 
2009 0906646 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 3 mēnešos   12   

3. 
Monētu tīstokļu saiņošanas iekārta 
Intramat 96500 

2006 5542 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 6 mēnešos   6   

4. Magner VC - 525 banknošu sk. iekārta  2005 2506652 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 6 mēnešos   6   

5. Magner VC - 525 banknošu sk. iekārta  2005 2506653 Rīga, Bezdelīgu 3 1 reizi 6 mēnešos   6   

6. 
ScanCoin Active 2200 (monētu 

škirotājs-skaitītājs) 
2007 3386 Rīga, K.Valdemāra 2A 1 reizi 3 mēnešos   12   

7. 
Monētu šķirošanas un skaitīš. iekārta 

MC Active  
2015 1507505000276 Liepāja, Teātra 3 1 reizi 2 mēnešos   18   

8. 
Monētu škiroš. un skait. iek. 

PERCONTA SORTOVIT MS10 DB 
2015 91368 Liepāja, Teātra 3 

1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 27.02.2018. 
  18   

9. 
Monētu škiroš. un skait. iek. 

PERCONTA SORTOVIT MS10 DB 
2015 91366 Rīga, K.Valdemāra 1B 

1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 27.02.2018. 
  18   

10. 
Monētu škiroš. un skait. iek. 

PERCONTA SORTOVIT MS10 DB 
2015 91367 Rīga, K.Valdemāra 1B 

1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 27.02.2018. 
  18   

11. 
Monētu škiroš. un skait. iek. 

PERCONTA SORTOVIT MS10 DB 
2015 91365 Rīga, K.Valdemāra 1B 

1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 27.02.2018. 
  18   

12. 
Monētu škiroš. un skait. iek. 

PERCONTA SORTOVIT 10C 
2017 92058 Rīga, K. Valdemāra 1B 

1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 12.10.2020. 
  2   

13. 
Monētu skait. iek. PERCONTA 

CONTOVIT S2 
2017 92057 Rīga, Bezdelīgu 3 

1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 12.10.2020. 
  2   

14. 
Monētu skait. iek. PERCONTA 

CONTOVIT S2 
2017 92056 Rīga, Bezdelīgu 3 

1 reizi 2 mēnešos, 

sākot no 12.10.2020. 
  2   

       Kopā:  

                                                           
 Tehniskā apkope, ieskaitot tehniskajā apkopē izmantotos materiālus, meistaru darba izmaksas un transporta izmaksas. 
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10. pielikums 

2017. gada 18. decembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/92) 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā atklātajā konkursā  

"Par Latvijas Bankas naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtu tehnisko apkopi un remontu" 

(iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2017/92; tālāk tekstā – Konkurss). 

1.tabula 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 

 juridiska persona 

 juridisku personu apvienība 

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ 

(norāda pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa numuru, 

kā arī pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, 

amatu un telefona numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām (tālāk tekstā – 

saistītā persona), uz kuras/-u iespējām konkrētā līguma 

izpildei balstās pretendents atbilstoši konkursa 

nolikuma 7.3. punkta prasībām 

(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko 

adresi un saistītās personas lomu un iepirkuma 

priekšmeta daļu** 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. 
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Piedāvājam veikt tehnisko apkopi un remontus naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtām atbilstoši 

konkursa nolikuma prasībām par šādu cenu: 

2. tabula 

Iekārtu tehniskā apkope* 

Nr. p.k. 

 
Pozīcija 

Kopējā cena EUR (bez 

PVN) 

1. 
LAUREL naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas (nolikuma 

1. pielikums) 

 

2. 
DeLaRue un Talaris naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas (nolikuma 

2. pielikums) 

 

3. REIS naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas (nolikuma 3. pielikums)  

4. Glory naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas (nolikuma 4. pielikums)  

5. NGZ naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas (nolikuma 5. pielikums)  

6. 
Masterwork Automodules naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas 

(nolikuma 6. pielikums) 

 

7. 
Pusautomātiskās naudas iesaiņojumu iepakošanas iekārtas (nolikuma 7. 

pielikums) 

 

8. 
DORS valūtu detektori un banknošu iepakošanas iekārtas 

 (nolikuma 8. pielikums) 

 

9. 
Citu ražotāju naudas apstrādes, skaitīšanas un automātiskās iesaiņojumu 

iepakošanas iekārtas (nolikuma 9. pielikums) 

 

Iekārtu remonts un adaptācija 

10. Ierašanās izmaksas**   

 Iekārtu atrašanās vieta 
Ceļa izdevumi 

(EUR, bez PVN) 

Vienas darba stundas 

izcenojums*** 

(EUR, bez PVN) 

10.1. Bezdelīgu ielā 3, Rīgā#   

10.2. K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā#   

10.3. K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā#   

10.4. Teātra ielā 3, Liepājā   

11. Kopā (10.1.+10.2.+10.3.+10.4.)   

12. 
1 (vienas) Masterwork Automodules naudas apstrādes un skaitīšanas 

iekārtas adaptācija vienam ES2 sērijas banknošu veidam**** 

 

Piezīmes 

* Tehniskā apkope, ieskaitot tehniskajā apkopē izmantotos materiālus, meistaru darba izmaksas un transporta 

izmaksas. 

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

pieteikuma saņemšanas ierasties iekārtu remonta vai adaptācijas veikšanai to atrašanās vietā neatkarīgi no izpildītāja 

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

*** Remonta darba stundu uzskaitē ierašanās laiks un izpildītāja pārstāvju skaits netiek ņemts vērā. 

**** Aizpildīt, ja tiek iesniegts piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 6. daļu. Maksa jānosaka nemainīga neatkarīgi 

no ES2 sērijas banknošu veida un izpildītāja pārstāvju skaita. Maksā ir iekļautas gan ierašanās izmaksas (ceļa 

izdevumi), gan darba izmaksas, gan citas ar iekārtas adaptāciju saistītās izmaksas. 

# Visām trim iekārtu atrašanās vietām Rīgā piedāvājamas vienādas ierašanās izmaksas,  t.sk. vienādi izcenojumi gan 

attiecībā uz ceļa izdevumiem, gan attiecībā uz vienas darba stundas izmaksām. 

Apliecinām, ka: 

1) Pretendents neatbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendenta 

izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā gadījumiem;  
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2) Pretendents līguma izpildē pasūtītāja telpās neiesaistīs personu, kura ir krimināli sodīta vai kurai 

sodāmība ir noņemta vai dzēsta; 

3) Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016. un 2017. gads, kā arī 2018. gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanai) sekmīgi izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumu, kura ietvaros veikta vismaz 

8 (astoņu) naudas apstrādes vai skaitīšanas iekārtu tehniskā apkope vai remonts; 

4) 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; 

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

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

6) uz apakšuzņēmējiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie 

apstākļi (norāda, ja pretendents apakšuzņēmēju piesaisti ir paredzējis); 

7) Pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

8) Pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām; 

9) 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 vai izpaušanai trešajām personām; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums) 

…………………………….…………………………….………………………… 

…………………………….…………………………….………………………… 
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11. pielikums 

2017. gada 18. decembra 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2017/92) 

 

Rīgā 2018. gada __._____________               P R O J E K T S 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2018/_________ 

Par Latvijas Bankas naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtu tehnisko apkopi un 

remontu 
(Iepirkums LB/2017/92) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās __________ __________ personā, kas rīkojas 

saskaņā ar __________, no vienas puses, un __________ (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās 

__________ __________ personā, kas rīkojas saskaņā ar __________, 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 atbilstoši konkursa LB/2017/92 nolikuma 

prasībām veikt līguma 1. pielikumā noteikto naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtu (tālāk tekstā 

– iekārtas): 

1.1.1. tīrīšanu, eļļošanu, testēšanu un regulēšanu (tālāk tekstā – tehniskā apkope); 

1.1.2. bojājumu novēršanu un tam nepieciešamo rezerves daļu piegādi (tālāk tekstā – remonts) un 

remonta ietvaros veikto darbu un piegādāto detaļu kvalitātes nodrošināšanu (tālāk tekstā – 

garantija); 

1.1.3. adaptāciju ES2 sērijas banknošu identificēšanai (tālāk tekstā – adaptācija) [tikai iepirkuma 

priekšmeta 6. daļai]. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic iekārtu tehnisko apkopi laikā no 2018. gada 15. februāra līdz 2021. gada 

14. februārim. 

2.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic iekārtu remontu un adaptāciju [tikai 

iepirkuma priekšmeta 6. daļai] laikā no 2018. gada 15. februāra līdz 2021. gada 14. februārim. 

2.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc iekārtas remonta 

izpildes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

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

izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 
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3.1. IZPILDĪTĀJS iesaista līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās 2. pielikumā minēto 

IZPILDĪTĀJA pārstāvi. 

3.2. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 10 (desmit) darbadienas pirms 2. pielikumā noteiktais 

IZPILDĪTĀJA pārstāvis uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

krāsainu (JPEG fails) IZPILDĪTĀJA pārstāvja fotogrāfiju. 

3.3. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu personu, 

kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA pārstāvim pildīt 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.5. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA pārstāvim pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai 

2. pielikumā minētais IZPILDĪTĀJA pārstāvis vairs neatbilst 3.3. punktā minētajām prasībām, 

IZPILDĪTĀJS to aizstāj ar citu pārstāvi, paziņojot PASŪTĪTĀJAM aizstājēja vārdu, uzvārdu un 

personas kodu un iesniedzot PASŪTĪTĀJAM krāsainu (JPEG fails) aizstājēja fotogrāfiju un Sodu 

reģistra izziņu, kas apliecina, ka attiecīgā fiziskā persona nav krimināli sodīta un ka tai sodāmība 

nav dzēsta vai noņemta. 

3.6. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj 3.1., 3.2. vai 3.3. punkta noteikumus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 

IZPILDĪTĀJA pārstāvi PASŪTĪTĀJA telpās neielaist vai no tām izraidīt. 

3.7. IZPILDĪTĀJS veic līguma izpildi PASŪTĪTĀJA telpās 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 15:00, iepriekš saskaņojot 

ar PASŪTĪTĀJU laiku, kurā IZPILDĪTĀJA pārstāvji ierodas 1. pielikumā noteiktajā iekārtas 

atrašanās vietā. 

3.8. Pildot līgumu PASŪTĪTĀJA telpās, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem 

līdzekļiem nodrošina līguma izpildes rezultātā radušos atkritumu savākšanu un darba vietas 

uzkopšanu. 

3.9. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu PASŪTĪTĀJA telpās, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās 

kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

3.10. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu 

ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās 

iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā, tiesību 

aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA 

telpās un visā laikposmā, kad līgums PASŪTĪTĀJA telpās tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā 

persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās ir IZPILDĪTĀJA ______________ 

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

4. TEHNISKĀS APKOPES, ADAPTĀCIJAS UN REMONTA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS veic iekārtu tehnisko apkopi, adaptāciju [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai] 

un remontu 1. pielikumā noteiktajā iekārtu atrašanās vietā. Ja tehniski pamatotu iemeslu dēļ 

iekārtas remontu nevar veikt 1. pielikumā noteiktajā iekārtas atrašanās vietā, IZPILDĪTĀJS var 

veikt iekārtas remontu IZPILDĪTĀJA servisa darbnīcā, nesaņemot papildu samaksu par 

izmaksām, kas saistītas ar iekārtas transportēšanu, kā arī uzņemoties visu risku un atbildību par 

jebkuriem zaudējumiem, kuri PASŪTĪTĀJAM var tikt nodarīti laika periodā, kurā PASŪTĪTĀJS 
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ir nodevis iekārtu IZPILDĪTĀJAM, t.sk. par iekārtas zādzību, nolaupīšanu, nozaudēšanu, 

izkrāpšanu vai nejaušu iekārtas bojāšanu vai bojāeju neatkarīgi no tā, kura persona par notikušo 

vainojama. 

4.2. IZPILDĪTĀJS veic iekārtu tehnisko apkopi, ievērojot iekārtu ražotāja tehniskos norādījumus 

un 1. pielikumā noteikto iekārtu tehniskās apkopes periodiskumu. 

4.3. Ja IZPILDĪTĀJS tehniskās apkopes laikā konstatē iekārtas bojājumu, IZPILDĪTĀJS par to 

nekavējoties paziņo PASŪTĪTĀJAM. 

4.4. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē iekārtas bojājumu, PASŪTĪTĀJS par to paziņo IZPILDĪTĀJAM, 

nosūtot 3. pielikumā noteikto remonta pieteikumu uz faksu __________ vai elektroniskā pasta 

adresi __________. 

4.5. IZPILDĪTĀJS ierodas 1. pielikumā noteiktajā iekārtas atrašanās vietā un uzsāk iekārtas 

remontu 2 (divu) darbadienu laikā pēc 4.4. punktā minētā PASŪTĪTĀJA pieteikuma saņemšanas.  

4.6. IZPILDĪTĀJS veic iekārtas remontu ne ilgāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā pēc ierašanās 

1. pielikumā noteiktajā iekārtas atrašanās vietā. Ja tehniski pamatotu iemeslu dēļ iekārtas remonta 

veikšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 3 (trīs) darbadienas, IZPILDĪTĀJS rakstiski saskaņo ar 

PASŪTĪTĀJU iekārtas remonta veikšanas termiņa pagarinājumu. 

4.7. Ja iekārtas remontam nepieciešams nomainīt rezerves daļas un to vērtība bez pievienotās 

vērtības nodokļa ir lielāka par 700.00 EUR (septiņi simti euro), IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai rakstveidā tāmi, kurā norāda nomainīt nepieciešamās rezerves 

daļas un to cenu.  

4.8. 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 rakstveidā 

akceptējis 4.7. punktā minēto tāmi. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nesaskaņot 4.7. 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. 

4.9. PASŪTĪTĀJS rakstiski paziņo IZPILDĪTĀJAM par adaptācijas veikšanas nepieciešamību  

(3. pielikums), norādot ES2 sērijas banknošu veidu un adaptācijas izpildes termiņu, kas nav īsāks 

par 2 (divām) nedēļām no PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas dienas. IZPILDĪTĀJS veic 

adaptāciju PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādītajā termiņā vai citā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā 

termiņā [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai].  

4.10. Pēc katras iekārtu tehniskās apkopes, adaptācijas [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai] vai 

remonta darbu izpildes reizes IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM dokumentu, kurā norādīti 

IZPILDĪTĀJA pabeigtie iekārtu tehniskās apkopes, adaptācijas [tikai iepirkuma priekšmeta  

6. daļai] vai remonta darbi. 

4.11. IZPILDĪTĀJS līdz katra mēneša 10. datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par 

IZPILDĪTĀJA iepriekšējā mēnesī veikto iekārtu tehnisko apkopi, adaptāciju [tikai iepirkuma 

priekšmeta 6. daļai] un remontu. IZPILDĪTĀJS iesniedz rēķinu PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības 

pārvaldei. PUSES vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, 

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

nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto e-pasta adresi. 

4.12. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas pārbauda IZPILDĪTĀJA 

veikto tehniskās apkopes, adaptācijas [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai] vai remonta darbu 
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atbilstību līguma noteikumiem un pieņem to izpildi, vai, ja PASŪTĪTĀJS konstatē veikto 

tehniskās apkopes, adaptācijas [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai] vai remonta darbu trūkumus, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstveidā motivētu atteikumu apmaksāt rēķinu.  

4.13. Ja PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu apmaksāt rēķinu, 

IZPILDĪTĀJS nekavējoties par saviem līdzekļiem novērš PASŪTĪTĀJA motivētajā atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu un 4.10. punktā minēto 

dokumentu par PASŪTĪTĀJA atteikumā minēto trūkumu novēršanu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA atkārtoti iesniegtā rēķina saņemšanas pārbauda 

IZPILDĪTĀJA veikto tehniskās apkopes, adaptācijas [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai] vai 

remonta darbu atbilstību līguma noteikumiem un pieņem to izpildi, vai, ja PASŪTĪTĀJS konstatē 

veikto tehniskās apkopes, adaptācijas [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai] vai remonta darbu 

trūkumus, iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstveidā motivētu atteikumu apmaksāt rēķinu. 

4.14. Tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis iekārtu tehnisko 

apkopi un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 4.10. punktā minēto dokumentu par attiecīgo tehniskās 

apkopes darbu izpildi, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis tehniskās apkopes izpildi 4.12. punktā 

noteiktajā kārtībā vai 5 (piecu) darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas nav 

iesniedzis IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu, kurā norādīti tehniskās apkopes trūkumi. Ja 

PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu, kurā norādīti tehniskās apkopes 

trūkumi, tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus 

PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos tehniskās apkopes trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

atkārtoti 4.10. punktā minēto dokumentu par attiecīgo tehniskās apkopes darbu izpildi, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis tehniskās apkopes izpildi 4.13. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.15. Iekārtas remonta izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis iekārtas remontu un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 4.10. punktā minēto dokumentu par attiecīgās iekārtas remonta izpildi, 

ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis iekārtas remonta izpildi 4.12. punktā noteiktajā kārtībā vai 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas nav iesniedzis IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu, kurā norādīti iekārtas remonta trūkumi. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu, kurā norādīti attiecīgā iekārtas remonta trūkumi, iekārtas remonta izpildes 

diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos remonta izpildes 

trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM atkārtoti 4.10. punktā minēto dokumentu par attiecīgo 

iekārtas remonta darbu izpildi, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis remonta izpildi 4.13. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

4.16. Adaptācijas izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis adaptāciju un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM 4.10. punktā minēto dokumentu par attiecīgās adaptācijas izpildi, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis adaptāciju 4.12. punktā noteiktajā kārtībā vai 5 (piecu) darbadienu laikā 

pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas nav iesniedzis IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu, kurā 

norādīti adaptācijas trūkumi. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu, 

kurā norādīti adaptācijas trūkumi, adaptācijas izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis 

PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos adaptācijas trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM atkārtoti 

4.10. punktā minēto dokumentu par attiecīgo adaptācijas darbu izpildi, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis 

adaptāciju 4.13. punktā noteiktajā kārtībā [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai]. 

 

 



26 

5. GARANTIJA 

5.1. Ja garantijas laikā PASŪTĪTĀJS konstatē remonta ietvaros veikto darbu vai uzstādīto rezerves 

daļu defektu vai trūkumus (tālāk tekstā – remonta defekts), PASŪTĪTĀJS par to paziņo 

IZPILDĪTĀJAM, nosūtot 3. pielikumā noteikto pieteikumu uz faksu __________ vai elektroniskā 

pasta adresi __________. 

5.2. IZPILDĪTĀJS novērš remonta defektu bez papildu samaksas ne vēlāk kā 3 (trīs) darbadienu 

laikā pēc 5.1. punktā minētā PASŪTĪTĀJA pieteikuma saņemšanas. Ja tehniski pamatotu iemeslu 

dēļ remonta defektu novēršanai nepieciešamais laiks pārsniedz 3 (trīs) darbadienas, IZPILDĪTĀJS 

rakstiski saskaņo ar PASŪTĪTĀJU remonta defekta novēršanas termiņa pagarinājumu. 

5.3. Pēc katra remonta defekta novēršanas reizes IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

dokumentu, kurā norādīti IZPILDĪTĀJA pabeigtie remonta defekta novēršanas darbi. 

5.4. Remonta defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS pabeidzis remonta defekta 

novēršanu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 5.3. punktā minēto dokumentu, ja PASŪTĪTĀJS nav 

iesniedzis IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu, kurā norādīti remonta defekta novēršanas 

trūkumi. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu, kurā norādīti 

remonta defekta novēršanas trūkumi, remonta defekta novēršanas diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos remonta defekta novēršanas 

trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM atkārtoti 5.3. punktā minēto dokumentu un 

PASŪTĪTĀJS nav iesniedzis IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu, kurā norādīti remonta defekta 

novēršanas trūkumi. 

5.5. IZPILDĪTĀJA garantijas saistības ir spēkā līdz to pilnīgai izpildei un paliek spēkā arī tad, ja 

PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai ja līgums izbeidzas citādi. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Kopējā maksa par iekārtu tehnisko apkopi 2.1. punktā noteiktajā laika periodā ir _________ 

EUR (summa vārdiem), kas sastāv no tehniskās apkopes izmaksām _______ EUR (summa 

vārdiem) un 21% pievienotās vērtības nodokļa __________ EUR (summa vārdiem). Maksā par 

iekārtu tehnisko apkopi ir iekļautas visas izmaksas saistībā ar iekārtu tehnisko apkopi, t.sk. maksa 

par IZPILDĪTĀJA darbu, kā arī iekārtu tehniskajai apkopei nepieciešamajiem materiāliem un 

transportu. 

6.2. Līguma 6.1. punktā minēto maksu par iekārtu tehnisko apkopi IZPILDĪTĀJS saņem pa daļām, 

t.i., no 2018. gada aprīļa līdz 2021. gada martam katru līguma izpildes mēnesi PASŪTĪTĀJS  

6.5. punktā noteiktajā kārtībā maksā IZPILDĪTĀJAM konstantu maksu par iekārtu tehnisko 

apkopi __________ EUR (summa vārdiem), t. sk. atlīdzība par tehnisko apkopi __________ EUR 

(summa vārdiem) un 21% pievienotās vērtības nodoklis __________ EUR (summa vārdiem), kas 

ir vienāda ar 1/36 (vienu trīsdesmit sesto daļu) no 6.1. punktā minētās kopējās maksas par iekārtu 

tehnisko apkopi.  

6.3. Ja tiek veiktas izmaiņas iekārtu sarakstā (piemēram, iekļautas jaunas iekārtas, svītrotas 

sākotnēji iekļautās iekārtas vai mainīta iekārtas atrašanās vieta no Rīgas uz Liepāju vai otrādi), 

PASŪTĪTĀJS par to paziņo IZPILDĪTĀJAM. PUSES attiecīgi precizē 1. pielikumu un maksu par 

iekārtu tehnisko apkopi turpmākajiem līguma izpildes mēnešiem, noslēdzot papildu vienošanos 

pie līguma. Vienojoties par izmaiņām 1. pielikumā, PUSES izcenojumus par iekārtu tehnisko 

apkopi turpmākajiem līguma izpildes mēnešiem nosaka ne lielākus par tiem izcenojumiem, kādi 
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līgumā sākotnēji noteikti attiecībā uz  attiecīgā veida vai līdzvērtīgu iekārtu tehnisko apkopju 

veikšanu, izņemot gadījumus, kad tiek mainīti iekārtu tehnisko apkopju veikšanas nosacījumi. 

Galējā kopējā maksa par iekārtu tehnisko apkopi 2.1. punktā noteiktajā laika periodā (līguma 

6.1. punkts), kuru pēc visām saskaņā ar šo līguma punktu veiktajām 1. pielikuma izmaiņām saņem 

IZPILDĪTĀJS, nedrīkst būt vairāk nekā par 10% (desmit procentiem) lielāka par sākotnēji 

6.1. punktā nolīgto kopējo maksu par iekārtu tehnisko apkopi 2.1. punktā noteiktajā laika periodā. 

6.4. Maksu par iekārtu adaptāciju un [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai] remontu nosaka pēc 

šādiem izcenojumiem: 

6.4.1. maksa par IZPILDĪTĀJA (neatkarīgi no IZPILDĪTĀJA pārstāvju skaita, transportlīdzekļa 

veida u.c. iespējami mainīgajiem lielumiem) ierašanos iekārtas atrašanās vietā: 

6.4.1.1. Rīgā – __________ EUR (summa vārdiem), tai skaitā ierašanās izmaksas __________ 

EUR (summa vārdiem) un 21% pievienotās vērtības nodoklis __________ EUR (summa vārdiem); 

6.4.1.2. Liepājā – __________ EUR (summa vārdiem), tai skaitā ierašanās izmaksas __________ 

EUR (summa vārdiem) un 21% pievienotās vērtības nodoklis __________ EUR (summa vārdiem); 

6.4.2. maksa par vienu IZPILDĪTĀJA (neatkarīgi no IZPILDĪTĀJA pārstāvju skaita) darba stundu 

– __________ EUR (summa vārdiem), tai skaitā darba izmaksas __________ EUR (summa 

vārdiem) un 21% pievienotās vērtības nodoklis __________ EUR (summa vārdiem); 

6.4.3. maksa par vienas iekārtas adaptāciju vienam ES2 sērijas banknošu veidam – __________ 

EUR (summa vārdiem), tai skaitā adaptācijas izmaksas __________ EUR (summa vārdiem) un 

21% pievienotās vērtības nodoklis __________ EUR (summa vārdiem) [tikai iepirkuma 

priekšmeta 6. daļai]. 

6.5. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par iepriekšējā mēnesī veikto adaptāciju 

[tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai], iekārtu remontu, t.sk. maksu par remonta ietvaros 

IZPILDĪTĀJA piegādātajām rezerves daļām, un 6.2. punktā noteikto iekārtu tehniskās apkopes 

mēneša maksu 15 (piecpadsmit) darbadienu laikā pēc adaptācijas [tikai iepirkuma priekšmeta 6. 

daļai], tehniskās apkopes un remonta izpildes pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro iekārtas tehniskās apkopes periodiskumu, par katru šādu reizi 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 150.00 EUR (viens simts piecdesmit euro) 

apmērā.  

7.2. Ja IZPILDĪTĀJS neierodas iekārtas atrašanās vietā 4.5. punktā noteiktajā termiņā, neveic 

iekārtas remontu 4.6. punktā noteiktajā termiņā, t.sk. 4.6. punktā noteiktajā kārtībā pagarinātajā 

iekārtas remonta veikšanas termiņā, nenovērš remonta defektu 5.2. punktā noteiktajā termiņā, t.sk. 

5.2. punktā noteiktajā kārtībā pagarinātajā remonta defekta novēršanas termiņā, vai neveic 

adaptāciju 4.9. punktā minētajā PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādītajā termiņā, t.sk. 4.9. punktā 

noteiktajā kārtībā saskaņotajā adaptācijas izpildes termiņā [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai], 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 70 EUR (septiņdesmit euro) apmērā par katru 

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

6.1. punktā noteiktās kopējās maksas par iekārtu tehnisko apkopi. 

7.3. 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. 
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7.4. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu 6.5. punktā noteiktajā termiņā, 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 no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

7.5. Ja nokavēts kāds no līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsodu aprēķina par periodu, kas 

sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, 

kurā saistības izpildītas. 

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSI no saistību izpildes.  

7.7. Ja, pildot līgumu, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz otrai PUSEI 

radītos zaudējumus. Domstarpību par zaudējumu rašanās cēloni un/vai to apmēru gadījumā 

PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta pakalpojumu 

izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, 

t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā – nepārvaramas 

varas apstākļi). 

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

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

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš automātiski 

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

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

saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu. 

9. 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 ja līguma izbeidzas citādi. 

10. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI 

10.1. 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.  

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

10.3. PUŠU domstarpības, kas radušās saistībā ar iekārtu tehniskās apkopes, adaptācijas [tikai 

iepirkuma priekšmeta 6. daļai], remonta vai remonta defekta novēršanas kvalitāti, izšķir PUŠU 
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pieaicināts neatkarīgs speciālists. Pieaicinātā speciālista sniegto pakalpojumu apmaksu veic 

PUSE, kuras viedoklis attiecībā uz iekārtu tehniskās apkopes, adaptācijas [tikai iepirkuma 

priekšmeta 6. daļai], remonta vai remonta defekta novēršanas kvalitāti pieaicinātā speciālista 

vērtējumā nav bijis pareizs. 

11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS 

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 kādu no līgumā minētajiem vai līgumā minētajā kārtībā noteiktajiem 

saistību izpildes termiņiem vairāk nekā vienu mēnesi; 

11.1.2. ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti neizpilda kādu no līgumā noteiktajām saistībām; 

11.1.3. ja IZPILDĪTĀJS līguma izpildei PASŪTĪTĀJA telpās nespēj piedāvāt fizisko personu, kas 

atbilst 3.3. punktā noteiktajām prasībām; 

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

11.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar 11.1.1., 11.1.2. vai 11.1.3. punktu, 

IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju 

atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) 

apmērā no 6.1. punktā noteiktās kopējās maksas par iekārtu tehnisko apkopi. 

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 piedāvā 3.3. punktā noteiktajām prasībām atbilstošu fizisko personu, taču PASŪTĪTĀJS 

3.4. punktā noteiktajā kārtībā citu iemeslu dēļ ir aizliedzis attiecīgajam IZPILDĪTĀJA pārstāvim 

pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un IZPILDĪTĀJS nespēj piedāvāt citu 3.3. punktā noteiktajām 

prasībām atbilstošu fizisko personu. 

11.4. 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. 

11.5. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma, PUSES 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PUSES 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma uzraksta aktu par pienācīgi veiktajiem iekārtu 

tehniskās apkopes, adaptācijas [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai] un remonta darbiem. 

11.6. PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc akta par pienācīgi 

veiktajiem iekārtu tehniskās apkopes, adaptācijas [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai] un 

remonta darbiem abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.2. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU ir pilnvarots pārstāvēt, t.sk. PASŪTĪTĀJA vārdā parakstīt 

attiecīgajos līguma punktos noteiktos dokumentus, katrs 4. pielikumā noteiktais PASŪTĪTĀJA 

darbinieks šajā pielikumā noteiktās kompetences ietvaros. 

12.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
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12.4. Līgums uzrakstīts uz __________ (skaits vārdiem) lapām, t.sk. 1. pielikums uz __________ 

(skaits vārdiem) lapām, 2. pielikums uz __________ (skaits vārdiem) lapām, 3 pielikums uz (skaits 

vārdiem) un 4. pielikums uz __________ (skaits vārdiem) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no 

kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU REKVIZĪTI 

13.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, Latvijas Republikas 

Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. 

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

LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS –  

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

_____________ ____________ 

_____________ ____________ 

2018. gada ___. __________ 2018. gada ___. __________ 

 

 

 

* * *
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1. pielikums 

2018. gada __. ______ 

Līgumam Nr. LB-07/2018/_____ 

Naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtas 

N.p.k. Iekārtas nosaukums 
Iegādes 

gads 

Iekārtas rūpnīcas 

Nr. 
Iekārtas atrašanās vieta Apkopes biežums 

Vienas 

tehniskās 

apkopes cena 

EUR  

(bez PVN) 

Apkopju skaits 

Līguma izpildes laikā 

Kopā EUR 

(bez PVN) 

(7 x 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       KOPĀ:   

Ja PASŪTĪTĀJS līguma izpildes laikā maina iekārtas atrašanās vietu Rīgas ietvaros (t.i., starp Bezdelīgu ielu 3, K. Valdemāra ielu 1B un 

K. Valdemāra ielu 2A), tad PASŪĪTĀJS par to informē IZPILDĪTĀJU un PUSES neslēdz papildu vienošanos par grozījumu veikšanu šajā līguma 

pielikumā, t.sk. nemaina attiecīgās iekārtas tehniskās apkopes cenu.  

 

*   *   *
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2. pielikums 

2018. gada __. ______ 

Līgumam Nr. LB-07/2018/_____ 

 

 

Līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās IZPILDĪTĀJS iesaista šādus IZPILDĪTĀJA pārstāvjus: 

 

N.p.k. Vārds Uzvārds Personas kods 

1.    

2.    

…    
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3. pielikums 

2018. gada __. ______ 

Līgumam Nr. LB-07/2018/_____ 

 

Paziņojums par iekārtas bojājuma (remonta defekta) novēršanas nepieciešamību 

Adresāts: 

 

 

 

 

Pamatojums:  

 Līguma Nr.: Nr. LB-07/2018/___ 

 Līguma datums: 2018. gada __. ____________ 

 Līgums: 
Par Latvijas Bankas naudas apstrādes un skaitīšanas iekārtu 

tehnisko apkopi un remontu 

Bojājuma apraksts:  

 Iekārtas nosaukums:  

 Iekārtas sērijas Nr.:   

 Iekārtas LB inventāra Nr.:  

 Iekārtas atrašanās vieta:  

 Bojājuma raksturojums: 

[bojājuma (defekta) izpaušanās raksturojums, raksturojošie 

kļūdas paziņojumi u.tml.], kā rezultātā iekārta nav pilnvērtīgi 

izmantojama. 

  Saskaņā ar līguma 4.5. punktu lūdzam Jūs 2 (divu) darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 

ierasties iekārtas atrašanās vietā, lai veiktu iekārtas bojājuma diagnostiku un novērtētu bojājuma 

novēršanai veicamos pasākumu.  

Atbilstoši līguma 4.6. punktam lūdzam veikt iekārtas remontu ne ilgāk kā 3 (trīs) darbadienu laikā 

pēc ierašanās iekārtas atrašanās vietā. Ja tehniski pamatotu iemeslu dēļ iekārtas remonta veikšanai 

nepieciešamais laiks pārsniedz 3 (trīs) darbadienas, lūdzam rakstiski saskaņot iekārtas remonta 

veikšanas termiņa pagarinājumu. 

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

nodokļa ir lielāka par 700.00 EUR (septiņi simti euro), lūdzam līguma 4.7. punktā noteiktajā kārtībā 

iesniegt nepieciešamo rezerves daļu tāmi. 

  Saskaņā ar Līguma 4.9. punktu lūdzam Jūs veikt adaptāciju ES2 sērijas ______ euro banknotei līdz 

_______________________ (izpildes termiņš nav īsāks par 2 (divām) nedēļām no paziņojuma 

saņemšanas dienas) [tikai iepirkuma priekšmeta 6. daļai]. 

  Saskaņā ar līguma 5.1. punktu lūdzam Jūs 3 (trīs) darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas 

ierasties iekārtas atrašanās vietā un novērst remonta ietvaros veikto darbu vai uzstādīto rezerves 

daļu defektu (tālāk tekstā – remonta defekts). Ja tehniski pamatotu iemeslu dēļ remonta defektu 

novēršanai nepieciešamais laiks pārsniedz 3 (trīs) darbadienas, lūdzam rakstiski saskaņot remonta 

defekta novēršanas termiņa pagarinājumu. 

Kontaktpersona: 

vārds, uzvārds 

amats 

Tālruņa Nr.: 

E-pasta adrese: 

*  *  *  
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4. pielikums 

2018. gada __. ______ 

Līgumam Nr. LB-07/2018/_____ 

 

1. Līguma 3.7., 4.4., 4.6., 5.1. un 5.2. punktu noteikumu izpildē PASŪTĪTĀJU ir pilnvaroti 

pārstāvēt, t.sk. PASŪTĪTĀJA vārdā parakstīt minētajos līguma punktos noteiktos dokumentus, 

šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

 

Rīgas filiāle: filiāles vadītājs 

filiāles vadītāja vietnieks 

galvenais kasieris 

galvenā kasiera vietnieks 

Liepājas filiāle: filiāles vadītājs 

filiāles vadītāja vietnieks 

galvenais kasieris 

Kases un naudas apgrozības pārvalde: vadītājs 

vadītāja vietnieks 

 

2. Līguma 4.7., 4.9., 4.12., 4.13., 5.4. un 6.3. punkta noteikumu izpildē PASŪTĪTĀJU ir pilnvaroti 

pārstāvēt, t.sk. PASŪTĪTĀJA vārdā parakstīt minētajā līguma punktā noteiktos dokumentus, šādi 

PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

 

Kases un naudas apgrozības pārvalde: vadītāja vietnieks 
 

*  *  * 

 


