
APSTIPRINĀTS  

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 

2018. gada 2. marta sēdes lēmumu 

1. protokols 

 

 

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītājs 

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS  

Par banknošu iznīcināšanas un briketēšanas iekārtas tehnisko apkopi un remontu 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2018/15 

2. PASŪTĪTĀJS 

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

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN CPV KODS 

3.1. Latvijas Bankas īpašumā esošās banknošu iznīcināšanas un briketēšanas iekārtas 

KUSTERS CDS-125S/OBS-250 (tālāk tekstā – Iekārta) tehniskā apkope un remonts saskaņā ar 

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

un iepirkuma līguma projektā (nolikuma 3. pielikums) minētajiem nosacījumiem. 

3.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 50532000-3 "Elektroierīču, aparātu un 

saistīto iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi". 

4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

4.1. Līguma izpildes laiks:    

4.1.1. Iekārtas tehniskā apkope un remonts jāveic 6 (sešu) mēnešu laikā pēc līguma spēkā 

stāšanās dienas; 

4.1.2. līguma izpildes ietvaros veiktajiem remonta darbiem un uzstādītajām rezerves daļām 

IZPILDĪTĀJS nodrošina garantiju ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc Iekārtas tehniskās apkopes 

un remonta darbu izpildes dienas. 

4.2. Līguma izpildes vieta – Latvijas Bankas Rīgas filiāles ēka Bezdelīgu iela 3, Rīgā.  

5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA  

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

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta. 

5.2. Pretendentu piedāvājuma dokumenti: 

5.2.1. nolikuma 2. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstoša, pilnībā aizpildīta piedāvājuma 

forma;  

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/7551/clasif/main/
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5.2.2. ja pretendents, tā norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas nolikumā (tālāk tekstā – saistītā persona), vai 

personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav reģistrēts  

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

personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas valsts kompetenta 

institūcija, kas apliecina, ka pretendentam, saistītajai personai vai personālsabiedrības biedram, 

ja pretendents ir personālsabiedrība, nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta tā 

saimnieciskā darbība un tas netiek likvidēts;  

5.2.3. ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta kvalifikācijas 

prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā 

papildus iekļauj šādus dokumentus: 

5.2.3.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību 

vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei;  

5.2.3.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas atbilstību no 

nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām;  

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

apliecības kopiju;  

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

personu apvienības izveidošanu. 

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

termiņš Latvijas Bankā līdz 2018. gada 13. marta 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 un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2018. gada 

13. marta plkst. 10.00 ar norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisijai. Iepirkums LB/2018/15 

"Par banknošu iznīcināšanas un briketēšanas iekārtas tehnisko apkopi un remontu" 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 reģistrēts Latvijas Republikā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 

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

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

iesniegt izziņas, ko izsniegusi pretendenta, tā saistītās personas vai personālsabiedrības biedra, 

ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvieta valsts kompetenta 

institūcija, kas apliecina, ka uz pretendentu, saistīto personu vai personālsabiedrības biedru, ja 

pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā 

daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. 

5.6. Nolikuma 5.2.2. punktā minētajai izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus 

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

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

termiņā, Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. 

6. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN 

IZVĒLE  

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

piedāvājumu šādos gadījumos: 
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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. pretendentam nav vismaz 3 (trīs) gadu pieredze šajā iepirkumā minētās vai tai līdzvērtīgas 

banknošu iznīcināšanas un briketēšanas iekārtas tehniskajā apkopē un tai nav pieejams 

kvalificēts personāls šādas iekārtas tehniskajai apkopei; 

6.1.3. 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); 

6.2.2. pretendentu kvalifikācijas prasībām, kuras izriet no nolikuma 6.1.2. punkta, ir jāatbilst 

vismaz vienam personu apvienības dalībniekam (personālsabiedrības biedram); 

6.2.3. personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas 

izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina 

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

vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai jāuzņemas solidāra 

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

2. pielikumā iekļauto līguma projektu. 

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

iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

6.4. Komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura kvalifikācija un 

piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski 

visizdevīgākais.  

6.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to pretendenta piedāvājumu, kura 

piedāvātā plānotā Iekārtas tehniskās apkopes un remonta darbu cena (nolikuma 2. pielikuma 

2. tabulā norādītā cena) un maksa par 1 (vienu) papildu darba dienu neplānotiem remonta 

darbiem (nolikuma 2. pielikuma 3. tabulā norādītā cena) ir viszemākā. 

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

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

slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kura piedāvātais garantijas laika periods 

līguma izpildes ietvaros veiktajiem Iekārtas remonta darbiem ir garāks. 

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

laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam, Komisija pieņem 

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

nolikumā noteiktajām prasībām, un kura piedāvātā līgumcena ir nākamā zemākā, 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 – 

6702 2420; adrese – Latvijas Bankas iepirkuma komisijai K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

LV-1050), pieprasījumā norādot iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma nosaukumu. 
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7.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai šā iepirkuma rezultātā 

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

tīmekļvietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par 

komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt 

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

iekļautā informācija. 

7.3. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod. 

7.4. Kontaktpersona Latvijas Bankā – Kases un naudas apgrozības pārvaldes Naudas 

tehnoloģiju daļas vadītājs Aleksandrs Antiņš (tālr. +371 6702 2326, e-pasta adrese: 

Aleksandrs.Antins@bank.lv) un Kases un naudas apgrozības pārvaldes Kases operāciju daļas 

galvenais kases operāciju metodikas eksperts Andis Tīrums (tālr. +371 6702 2312, e- pasta 

adrese: Andis.Tirums@bank.lv). 

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

rezultātā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.  

7.6. Nolikums uzrakstīts uz 14 (četrpadsmit) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 2 (divām) lapām, 

2. pielikums uz 2 (divām) lapām un 3. pielikums uz 6 (sešām) lapām. 

 

* * * 
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1. pielikums 

2018. gada 2. marta 

iepirkuma LB/2018/15 nolikumam  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Līguma izpildes ietvaros izpildītājs veic šādus plānotus Iekārtas tehniskās apkopes un 

remonta darbus: 

1.1. Sajaucējs (disintegration unit CDS-125S);  

1.1.1. bojājumu noplūdes vizuālā pārbaude; 

1.1.2. trauksmes sistēmas darbības pārbaude; 

1.1.3. trauksmes sistēmas slēdžu un sensoru pārbaude; 

1.1.4. visas sistēmas pilna apkope; 

1.2. Uzkrāšanas transportieris (Storage Conveyor); 

1.2.1. siksnu nomaiņa; 

1.2.2. siksnu regulēšana; 

1.2.3. ruļļu pārbaude/nomaiņa; 

1.2.4. eļļas nomaiņa cilindra motorā; 

1.3. Iznīcinātājs (Pre-Crusher); 

1.3.1. gultņu eļļošana; 

1.3.2. visu nažu pārbaude, savācēja starpliku nolietojuma pārbaude/nomaiņa; 

1.3.3. eļļas nomaiņa; 

1.4. Smalcinātājs (Granulator); 

1.4.1. siksnu sprieguma pārbaude; 

1.4.2. nažu pilnīgu nomaiņu uz jaunāku versiju; 

1.4.3. vibrācijas nobīdes regulēšana; 

1.4.4. rotora gultņu eļļošana; 

1.4.5. eļļas nomaiņa; 

1.5. Sajaucēja ventilators; 

1.5.1. tīrīšana; 

1.5.2. daļu nolietojuma pārbaude/nomaiņa; 

1.5.3. iesūkšanas tvertnes blīvējuma pārbaude; 

1.6. Sajaucēja kanāla pārbaude; 

1.7. Elektriskais kontroles panelis; 

1.7.1. gaisa filtru nomaiņa; 

1.7.2. motora kontaktu grupas nomaiņa Q11, Q06; 

1.7.3. iestatījumu pārbaude; 

1.8. Briketēšana iekārta; 

1.8.1. drošības slēdžu pārbaude; 

1.8.2. visas iekārtas pilna pārbaude; 

1.9. Tvertne; 

1.9.1. skrūvju pārbaude; 

1.9.2. vārpstas blīvējuma, nolietojuma un noplūdes pārbaude; 

1.9.3. eļļas nomaiņa; 

1.10. Pašattīrošo gaisa filtru pārbaude; 

1.11. Vītņu konveijers; 

1.11.1. savienojumu pārbaude; 

1.11.2. eļļas nomaiņa; 

1.12. Briketēšanas prese; 
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1.12.1. hidraulikas pārbaude; 

1.12.2. dzesētāja apkope; 

1.12.3. nolietoto daļu nomaiņa; 

1.12.4. nomainīt vadīklas; 

1.12.5. eļļas filtra maiņa; 

1.12.6. eļļas maiņa; 

1.13. CDS-125/OBS 250 testa pārbaude. 

 

2. Līguma izpildes ietvaros izpildītājs veic nepieciešamos papildu remonta darbus Iekārtas 

defektu un trūkumu novēršanai, kas nav paredzēti tehniskās specifikācijas 1. punktā, bet 

atklājušies veicot Iekārtas plānoto tehnisko apkopi un remontu, un kuru veikšanu ir 

pieprasījis pasūtītājs.  

 

3. Iekārtas tehnisko apkopi un remontu drīkst veikt tikai ražotāja vai ražotāja apmācīts 

personāls, kam ir praktiskā darba pieredze attiecīgā tipa iekārtas remontā un tehniskajā 

apkopē. 

 

4. Iekārtas tehniskās apkopes un remonta ietvaros veikto darbu un piegādāto rezerves daļu 

kvalitāte jānodrošināšana saskaņā ar līguma projektā minētajiem nosacījumiem. 

 

 

 

*  *  * 



2. pielikums 

   2018. gada 2. marta  

iepirkuma LB/2018/15 nolikumam 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA  

1. Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā iepirkumā  

"Par banknošu iznīcināšanas un briketēšanas iekārtas tehnisko apkopi un remontu" (iepirkuma 

identifikācijas Nr. LB/2018/15; tālāk tekstā – iepirkums). 

1. tabula 

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) 

 

*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. 

2. Piedāvājam veikt Latvijas Bankas Rīgas filiālē ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, uzstādītās 

banknošu iznīcināšanas un briketēšanas iekārtas KUSTERS CDS-125S/OBS-250 tehnisko 

apkopi un remontu, atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām par šādu cenu: 

2.1. Plānotā tehniskā apkope un remonts (nolikuma tehniskās specifikācijas 1. punkts): 

2. tabula 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums 
Cena 

(euro bez PVN) 

1. Banknošu iznīcināšanas un briketēšanas iekārtas tehniskā 

apkope un remonts* 

 

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

izmaksas. 
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2.2. Darba samaksa par papildu remonta darbu veikšanu, kas nav attiecināmi uz nolikuma 

tehniskās specifikācijas 1. punktā minētajiem remontdarbiem (nolikuma tehniskās 

specifikācijas 2. punkts): 

3. tabula 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums 
Cena** 

(euro bez PVN) 

1. maksa par 1 (vienu) papildu darba dienu neplānotiem 

remonta darbiem  

 

** Cenā ietvertas izpildītāja meistaru vienas darba dienas izmaksas, neatkarīgi no remontdarbu izpildē izpildītāja 

iesaistīto pārstāvju skaita. 

 3. Apliecinām, ka: 

3.1. plānotajā tehniskās apkopes un remonta darbu cenā ir iekļautas visas apkopes un remonta 

darbu izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma priekšmetā minēto un ar līguma izpildi saistīto 

darbu īstenošanai, t.sk. palīgmateriālu, kopšanas materiālu, darbaspēka izmaksas, instrumentu 

izmantošanas un transporta izmaksas u.c. izmaksas, kā arī garantijas laikā konstatēto defektu, 

kuru rašanās cēlonis nav iekārtas nepareiza ekspluatācija, novēršanas izmaksas, kā arī nodokļi 

un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

3.2. pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze šajā iepirkumā minētās vai tai līdzvērtīgas 

banknošu iznīcināšanas un briketēšanas iekārtas tehniskajā apkopē un ir pieejams kvalificēts 

personāls šādas iekārtas tehniskajai apkopei un remontam; 

3.3. pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas. 

3.4 pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

3.5. līguma izpildes ietvaros veiktajiem darbiem un nomainītajām rezerves daļām apņemamies 

nodrošināt garantiju ______ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) (ne mazāk 

kā 3 (trīs) mēnešus pēc iekārtas tehniskās apkopes darbu izpildes dienas. 

 

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: ___________________ 

 

 



3. pielikums 

2018. gada 3. marta  

iepirkuma LB/2018/15 nolikumam  

Rīgā 2018. gada                                                                                                             PROJEKTS 

  

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2018/__ 

 

Par banknošu iznīcināšanas un briketēšanas iekārtas tehnisko apkopi un remontu 
(iepirkums Nr. LB/2018/15) 

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

uzvārds) personā, kas rīkojas saskaņā ar ________________ (pārstāvības tiesību pamats), no 

vienas puses, un ________________ (iepirkuma uzvarētājs) (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās 

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

________________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – 

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

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņā ar iepirkuma LB/2018/15 

nolikumu un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu šim iepirkumam (līguma 2. pielikums) veikt šādus 

pasākumus (visi pasākumi kopā tālāk tekstā – DARBS): 

1.1.1. veikt PASŪTĪTĀJA telpās Latvijas Bankas Rīgas filiālē, Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, 

uzstādītās banknošu iznīcināšanas un briketēšanas iekārtas KUSTERS CDS-125S/OBS-250 

(tālāk tekstā – Iekārta) tehnisko apkopi un remontu, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma                           

1. pielikums) 1. punktu un atbilstoši Iekārtas tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām 

(tālāk tekstā – tehniskā apkope); 

1.1.2. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt Iekārtas papildu remonta darbus, kuri nav minēti 

tehniskās specifikācijas (līguma 1. pielikums) 1. punktā, bet nepieciešami tehniskās apkopes 

laikā konstatēto Iekārtas bojājumu novēršanai (tālāk tekstā – papildu remonta darbs), ievērojot 

nosacījumu, ka samaksas apmērs par papildu remonta darbiem nepārsniedz 10% (desmit 

procentus) no līguma 6.1. punktā noteiktās atlīdzības par tehniskās apkopes veikšanu (summa 

bez PVN). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBU 6 (sešu) mēnešu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina DARBA ietvaros veikto darbu, piegādāto un uzstādīto detaļu 

kvalitāti (tālāk tekstā – garantija) ___ (_______) mēnešus (ne mazāk kā 3 mēnešus) pēc 

DARBA izpildes dienas (tālāk tekstā – GARANTIJAS LAIKS). 

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

izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā nedrīkst iesaistīt krimināli 

sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 
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3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs līgumu 

PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, vārdu, uzvārdu, personas kodu 10 (desmit) darbadienas 

pirms tā uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, rakstiski paziņojot par to 

IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko 

personu, paziņojot par to PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja 

IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt fizisko personu vai, ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM 

nesamērīgi lielus izdevumus, IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu 

paskaidrojumu un PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt līgumu 

PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā saskaņā 

ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā neielaist vai no 

tās izraidīt. 

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

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

Ministru kabinets noteicis par darbadienām valsts pārvaldes iestādēm) no plkst. 08:00 līdz 

18:00, iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU laiku, kurā IZPILDĪTĀJA pārstāvji ierodas līguma 

1.1.1. punktā minētajā Iekārtas atrašanās vietā. 

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

saviem līdzekļiem nodrošina līguma izpildes rezultātā radušos atkritumu savākšanu un darba 

vietas uzkopšanu. 

3.8. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, ievēro PASŪTĪTĀJA 

iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

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

ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā.  

4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. DARBA izpildes ietvaros IZPILDĪTĀJS veic plānoto Iekārtas tehnisko apkopi un, 

nepieciešamības gadījumā, papildu remonta darbus PUŠU savstarpēji saskaņotā laikā, ievērojot 

līguma 2.1. punktā noteikto DARBA izpildes termiņu.  

4.2. Ja IZPILDĪTĀJS tehniskās apkopes veikšanas laikā konstatē papildu remonta darba 

veikšanas nepieciešamību, IZPILDĪTĀJS par to nekavējoties paziņo PASŪTĪTĀJAM, 

iesniedzot PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai Iekārtas papildu remonta darba tāmi, kurā atsevišķi 

norādīta maksa par papildu remonta darbu veikšanai nepieciešamajām rezerves daļām un darba 

samaksa par papildu remonta darbu veikšanai nepieciešamajām papildus darba dienām, ņemot 

vērā IZPILDĪTĀJA piedāvājumā (līguma 2. pielikums) norādīto IZPIDLĪTĀJA 1 (vienas) 

papildu darba dienas izcenojuma maksu par papildu remonta darba veikšanu, kā arī papildu 

remonta darbu veikšanai nepieciešamo dienu skaitu. IZPILDĪTĀJS veic papildu remonta darbu 

tikai pēc minētās tāmes abpusējas parakstīšanas. PASŪTĪTĀJA paraksts uz papildu remonta 

darbu tāmes vienlaikus uzskatāms par pieprasījumu veikt Iekārtas papildu remonta darbus. 

4.3. IZPILDĪTĀJS pēc DARBA izpildes iesniedz PASŪTĪTĀJAM DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu un rēķinu. 
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4.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc DARBA nodošanas un pieņemšanas akta 

saņemšanas pārbauda DARBA izpildes atbilstību līguma prasībām un pieņem tā izpildi, vai, ja 

pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē DARBA izpildes trūkumus, iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt DARBA izpildi. 

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

saviem līdzekļiem novērš atteikumā minētos trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc DARBA nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda DARBA 

izpildes atbilstību līguma noteikumiem un to pieņem, parakstot DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu to pieņemt. 

4.6. DARBA izpildes diena ir diena, kad DARBS ir pabeigts, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis 

DARBA izpildi līguma 4.4. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma 

gadījumā DARBA izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis visus PASŪTĪTĀJA 

atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis DARBA izpildi līguma 4.5. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

5. GARANTIJA UN TĀS NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē DARBA ietvaros veiktā darba vai piegādātās un uzstādītās 

detaļas trūkumu vai defektu (tālāk tekstā – defekts), kas nav radies Iekārtas nepareizas 

ekspluatācijas rezultātā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības GARANTIJAS LAIKĀ iesniegt 

IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu (tālāk tekstā – paziņojums). IZPILDĪTĀJS novērš 

paziņojumā minēto defektu par saviem līdzekļiem 2 (divu) nedēļu laikā pēc paziņojuma 

saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā laikā. 

5.2. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

5.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta 

novēršanu. 

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

saviem līdzekļiem novērš defekta novēršanas nepilnības un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 

5 (piecu) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas 

pārbauda defekta novēršanas izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem defekta 

novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

5.5. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis visus PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādītos defektus vai atteikumā minētos defekta novēršanas trūkumus un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta novēršanu līguma 5.3. vai 5.4. punktā 

noteiktajā kārtībā. 

5.6. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 5.1. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 5.1. punktam 

saskaņoto termiņu vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas vai nenovērš paziņojumā minēto 

defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS var izvēlēties citu izpildītāju, par kura pakalpojumiem 

IZPILDĪTĀJS samaksā 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 
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5.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina garantijas saistību izpildes ietvaros veikto darbu un piegādāto 

detaļu kvalitāti līguma 5.1. – 5.6. punktā noteiktajā kārtībā ___ (_____________) mēnešus (ne 

mazāk kā 3 mēnešus) pēc attiecīgo garantijas saistību izpildes. 

5.8. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, IZPILDĪTĀJA 

garantijas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

6. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Maksa par Iekārtas tehnisko apkopi ir ________ (summa cipariem) EUR 

(________________ (summa vārdiem)), t.sk. atlīdzība par Iekārtas tehnisko apkopi ____ 

(summa cipariem) EUR (______________ (summa vārdiem)) un pievienotās vērtības nodoklis 

(21%) ________ (summa cipariem) EUR (________________ (summa vārdiem)). 

6.2. Maksa par Iekārtas papildu remonta darbu izpildi, ja tādi tiks veikti, tiek noteikta  PUSĒM 

vienojoties līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā, abpusēji parakstot Iekārtas papildu remonta 

darbu tāmi. 

6.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā noteikto maksu par Iekārtas 

tehnisko apkopi un līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto maksu par Iekārtas papildu 

remonta darbu izpildi, ja tādi veikti, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc DARBA izpildes 

pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 

6.4. IZPILDĪTĀJS nosūta 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 darbadienā 

pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Ja IZPILDĪTĀJS neveic DARBA izpildi līguma 2.1. punktā noteiktajā termiņā, 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no līguma 

6.1. punktā norādītās maksas par Iekārtas tehnisko apkopi un līguma 4.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotās maksas par Iekārtas papildu remonta darbu izpildi, ja tādi jāveic, par katru 

nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma 6.1. punktā 

noteiktās maksas par Iekārtas tehnisko apkopi un līguma 4.2. punktā saskaņotās maksas par 

Iekārtas papildu remonta darbu izpildi, ja tādi jāveic. 

7.2. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 5.1. punktā noteikto vai līguma 5.1. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņoto termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  

50 EUR (piecdesmit euro) apmērā par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā  

10% (desmit procentu) no līguma 6.1. punktā noteiktās maksas par Iekārtas 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 noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

7.4. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro līguma 6.3. punktā minēto samaksas termiņu, PASŪTĪTĀJS 

maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma 

summas par katru nokavēto kalendāro dienu. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša 

rēķina saņemšanas dienas, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no 6.1. punktā noteiktās 

maksas par tehniskās apkopes un remonta izpildi. 



13 

 

7.5. 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. 

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. KONFIDENCIALITĀTE 

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

bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 

8.2. Līguma 8.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un 

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

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. 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).  

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

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

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

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

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

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

10.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot iespējamos 

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

gadījumos: 

10.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. punktā noteikto termiņu, līguma 5.1. punktā noteikto 

termiņu vai līguma 5.1. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) 

kalendārās dienas; 

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1., 3.2. vai 3.4. - 3.9. punkta noteikumus;  

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

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 10.1.1. vai 

10.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par 

vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no kopējās līguma 6.1. punktā norādītās maksas par Iekārtas tehnisko apkopi 

un līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotās maksas par Iekārtas papildu remonta darbu 

izpildi, ja tādi jāveic.  

10.3. PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, 

ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 
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11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

11.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju pārrunu 

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

Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

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

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

12.1.1. parakstīt līguma  4.4. un 4.5. punktā minēto DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, 

līguma 5.3. un 5.4. punktā minēto defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas 

aktu,  līguma  4.4., 4.5., 5.3. un 5.4. punktā minēto motivēto atteikumu, nosūtīt līguma  

5.1. punktā minēto paziņojumu un saskaņot defekta novēršanas termiņu līguma 5.1. punktā 

noteiktajā kārtībā – PASŪTĪTĀJA Kases un naudas apgrozības pārvaldes Naudas tehnoloģiju 

daļas vadītājs; 

12.1.2. izpildīt līguma 3.3.–3.5., 3.6. un 4.1. punkta noteikumus, kā arī līguma 4.2. punktā 

noteiktajā kārtībā saskaņot Iekārtas papildu remonta darbus un to izmaksas – PASŪTĪTĀJA 

Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

12.4. Līgums uzrakstīts uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) lapām, 

t.sk., tā 1. pielikums uz __ (skaits cipariem) (________________ (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 ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, 

BIC LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – _______________ (nosaukums), ________________ (juridiskā adrese), 

reģistrēta _____________ (reģistra nosaukums) ar Nr. ___________ un Pievienotās vērtības 

nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. ______________. Norēķinu konts _________________ 

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

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

_______________ __________________ _______________ ______________ 

2018. gada __ . __________ 2018. gada __ . ___________ 

 

 

 


