
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 

2018. gada 29. marta sēdes lēmumu 

1. protokols 

 

 

I. Krastiņa 

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītāja 

 

KONKURSA NOLIKUMS 

Par pieejas kontroles iekārtu piegādi 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2018/32 

 

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 CPV KODS 

4.1. Pieejas kontroles iekārtu (tālāk tekstā – iekārtas) piegāde un kvalitātes nodrošināšana saskaņā 

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

noteiktajām prasībām un iepirkuma līguma projektā (nolikuma 2. pielikums) minētajiem 

nosacījumiem. 

4.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 35125000-6 "Uzraudzības sistēma". 

5. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

5.1. Līguma izpildes laiks: 

5.1.1. iekārtas piegādā 70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas; 

5.1.2. iekārtu kvalitāti nodrošina laika periodā, kas nav mazāks par ražotāja noteikto garantijas 

periodu un nav mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtu piegādes dienas. 

5.2. Piegādes vieta – iekārtas piegādā Latvijas Bankai (DDP Bezdelīgu ielā 3, Rīga, LV-1048, 

Latvija, Incoterms 2010). 

6. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA, IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA 

6.1. 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. 
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6.2. Ieinteresētais piegādātājs e-konkursu sistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā nolikuma 

saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs1
. 

6.3. 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. 

6.4. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 

6.4.1. piedāvājuma dokumentus sagatavo latviešu valodā; 

6.4.2. pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums (nolikuma 3. pielikums) jāaizpilda tikai 

elektroniski 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; 

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

piedāvāto elektronisko parakstu; 

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

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

6.4.5. 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). 

6.5. Piedāvājumu iesniedz līdz 2018. gada 8. maija plkst. 10.00. 

6.6. 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. 

6.7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, par to iepriekš 

informējot pasūtītāja kontaktpersonu Armandu Kalniņu (tālr. 67022809; e-pasta adrese: 

konkursi@bank.lv). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī neklātienē, t.i., 

tiešsaistes režīmā e-konkursu sistēmā. 

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

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

6.9. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. 

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta. 

7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA  

7.1. Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei pretendents 

iesniedz šādus piedāvājuma dokumentus: 

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

7.1.2. nolikuma 3. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošu, pilnībā aizpildītu pretendenta 

pieteikumu un finanšu piedāvājumu; 

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

pakalpojumu vērtība ir 10% (desmit procentu) no kopējās attiecīgā līguma vērtības vai lielāka 

(tālāk tekstā – apakšuzņēmējs), un attiecīgais apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikā, 

apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopiju; 

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

balstās savas atbilstības no nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām apliecināšanai (tālāk 

tekstā – saistītā persona),  nav reģistrēta Latvijas Republikā, pretendenta 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. 

                                                 
1 Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju, sk. 
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/  

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

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

apvienības izveidošanu. 

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, to iesniedz arī 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 izrietošās kvalifikācijas prasības 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. saistītās personas apliecinājumu par to, ka gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

tiks piešķirtas pretendentam, kurš savas atbilstības kādai no nolikumā noteiktajām pretendenta 

kvalifikācijas prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, tad saistītā persona 

apņemas kopā ar pretendentu solidāri atbildēt par iepirkuma līguma saistību izpildi; 

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

nolikuma izrietošajai kvalifikācijas prasībai; 

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

apliecības kopiju. 

7.4. Ja pretendents, tā apakšuzņēmējs vai saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, 

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

kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt izziņas, ko 

izsniegusi pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai saistītās personas reģistrācijas valsts kompetenta 

institūcija, kas apliecina, ka uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, tā norādīto saistīto personu, 

apakšuzņēmēju vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav 

attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas 

gadījumi un uz pretendenta vai tā biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība) amatpersonu nav 

attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktie gadījumi. 

7.5. Nolikuma 7.1.4. punktā minētajai izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms 

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

8. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN 

IZVĒLE 

8.1. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi un piedāvājuma atbilstības pārbaudi un izvēli Komisija 

veic slēgtās sēdēs, vērtējot katra pretendenta kvalifikāciju un piedāvājumu atsevišķi saskaņā ar 
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Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem 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. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu 

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

kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju; 

8.2.5. citā Publisko iepirkumu likumā noteiktā gadījumā. 

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

8.3.1. pretendentu atlases prasībām, kuras izriet no nolikuma 8.2.1.  un 8.2.2. punkta, ir jāatbilst 

katram personu apvienības dalībniekam (personālsabiedrības biedriem); 

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

izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina 

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

vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai jāuzņemas solidāra 

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

2. pielikumā iekļauto līguma projektu. 

9. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

9.1. Komisija izslēdz pretendentu (piedāvājumu) no turpmākās dalības konkursā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

9.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura kvalifikācija un 

piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām prasībām un kura piedāvājums būs saimnieciski 

visizdevīgākais. 

9.3. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kura piedāvātā līgumcena ir 

viszemākā. 

9.4. Ja Komisija konstatē, ka divu vai vairāku piedāvājumu līgumcenas ir vienādas, tad līguma 

slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam pretendentam, kura piedāvātais iekārtu kvalitātes uzturēšanas 

laiks ir visilgākais. 

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

laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam, Komisija lemj par 

līguma slēgšanu ar nākamo pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām nolikuma 

prasībām un kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais, vai pārtrauc iepirkumu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9.6. Iepirkuma līguma projektu skat. nolikuma 2. pielikumā. 

10. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

10.1. Lemt par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.  

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. Paziņot visiem pretendentiem par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai 

konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu 3 (triju) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

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), noslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–

2280. pantam, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai attiecīgās personu 

apvienības dalībnieki uzņemas solidāru atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi, ar 

attiecīgiem noteikumiem papildinot nolikuma 2. pielikumā iekļauto līguma projektu, ja Komisijas 

ieskatā tas būs nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 

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 kā 6 (sešas) kalendārās dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

(fakss – 67022420; 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 pilnvarotam pārstāvim ir tiesības piedalīties piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmē, par to iepriekš informējot nolikuma 6.7. punktā norādīto pasūtītāja kontaktpersonu. 

12. CITI NOTEIKUMI 

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

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

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

informācija. 

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

12.2.1. ir iepazinies ar 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. Strīdus un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem risina sarunu ceļā. Ja sarunu 

rezultātā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

12.5. Nolikums uzrakstīts uz 21 (divdesmit vienas) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz  

2 (divām) lapām, 2. pielikums uz 11 (vienpadsmit) lapām, 3. pielikums uz 3 (trīs) lapām. 

 

*   *   *  
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1. pielikums 

2018. gada 29. marta 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2018/32) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Durvju vadības kontrolieris: 

1.1. Sagatavots ne mazāk kā 4 (četru) karšu nolasītāju pieslēgšanai, ar iespēju paplašināt līdz 

ne mazāk kā 8 (astoņiem) karšu nolasītājiem; 

1.2. Ne mazāk kā 16 (sešpadsmit) digitālas, optiski atsaistītas ieejas, 8 (astoņas) releju izejas; 

1.3. Iespēja paplašināt digitālo ieeju skaitu līdz ne mazāk kā 256 (divi simti piecdesmit sešām) 

ieejām un vadāmo izeju skaitu līdz mazāk kā 192 (viens simts deviņdesmit divām) papildu izejām; 

1.4. Datu bāzes profili ne mazāk par 100 000 (viens simts tūkstoši); 

1.5. Datu bāzes atmiņa: 

1.5.1. ne mazāk par 400 000 (četri simti tūkstoši) ziņojumiem; 

1.5.2. energoneatkarīga, ar atsevišķu bateriju; 

1.6. Iebūvēts pulkstenis un kalendārs; 

1.7. Konfigurējams un savietojams ar SIPORT sistēmu; 

1.8. Pieslēdzams pieejas kontroles sistēmas serverim ar Ethernet 10/100Mbit, RJ45 spraudni; 

1.9. Ethernet pieslēguma pārtraukuma (ofline) režīmā nodrošina nepārtrauktu sistēmas 

darbību; 

1.10. Pēc Ethernet pieslēguma atjaunošanās (online) automātiski noraida uzkrātos datus uz 

SIPORT sistēmu; 

1.11. Barošana: 

1.11.1. no maiņstrāvas tīkla 230V/50Hz; 

1.11.2. iebūvēts nepārtrauktās barošanas avots ar akumulatoru bateriju; 

1.11.3. akumulatoru baterijas kapacitāte ne mazāka par 7 Ah; 

1.11.4. nodrošina ārējo iekārtu barošanu 12V vai 24V; 

1.12. Darba temperatūru diapazons ne mazāks kā: 0ºC līdz +50ºC; 

1.13. Iebūvēts robustā metāla korpusā.  

Piemēram, firmas AUTEC ražojums XMP-K32EX vai ekvivalents, komplektā ar 7.0 Ah 

akumulatoru. 

2. Pieejas kontroles karšu nolasītājs: 

2.1. Pieslēdzams nolikuma 1. pielikuma 1. punktā minētajam durvju vadības kontrolierim un paredzēts 

Legic karšu lietošanai pieejas kontroles sistēmā; 

2.2. Savietojams ar SIPORT sistēmu; 

2.3. Karšu nolasīšanas attālums ne mazāks kā 50 (piecdesmit) mm;  

2.4. Iebūvēts RS485 interfeiss; 

2.5. Iebūvēts sabotāžas kontakts; 

2.6. Statusa indikācija – ne mazāk kā trīs gaismas diodes; 

2.7. Skaņas signāls; 

2.8. Barošana – no durvju vadības kontroliera; 

2.9. Pieslēguma spailes ar skrūvēm;  

2.10. Aizsardzības klase ne zemāka par IP 54; 

2.11. Darba temperatūru diapazons ne mazāks kā -20ºC līdz +50ºC; 

2.12. Izmēri ne lielāki kā 90x90x21 mm; 

2.13. Korpusa krāsa – sudrabota vai pelēka. 

Piemēram, firmas AUTEC ražojums XMP-TMC-2370 vai ekvivalents. 
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3. Pieejas kontroles karšu nolasītājs: 

3.1. pieslēdzams 1. pielikuma 1. punktā minētajam durvju vadības kontrolierim un paredzēts Legic 

karšu lietošanai pieejas kontroles sistēmā; 

3.2. Savietojams ar Siemens SIPORT pieejas kontroles sistēmu; 

3.3. Aprīkots ar PIN koda sensoriem (koda ievades tastatūru); 

3.4. Karšu nolasīšanas attālums ne mazāks kā 50 (piecdesmit) mm;  

3.5. Iebūvēts RS485 interfeiss; 

3.6. Iebūvēts sabotāžas kontakts; 

3.7. Statusa indikācija – ne mazāk kā trīs gaismas diodes; 

3.8. Skaņas signāls; 

3.9. Barošana – no durvju vadības kontroliera; 

3.10. Kabeļa pieslēguma spailes ar skrūvēm;  

3.11. Aizsardzības klase ne zemāka par IP 54; 

3.12. Darba temperatūru diapazons ne mazāks kā no -20ºC līdz +50ºC; 

3.13. Izmēri ne lielāki kā 90x90x21 mm; 

3.14. Korpusa un montāžas rāmja krāsa – sudrabota vai pelēka. 

Piemēram, firmas AUTEC ražojums XMP-TMC-2380 vai ekvivalents. 

4. Karšu nolasītāja virsapmetuma montāžas rāmis: 

4.1. Paredzēts vai konstruktīvi atbilstošs nolikuma 1. pielikuma 2. vai 3. punktā minētajam pieejas 

kontroles karšu nolasītājam; 

4.2. Krāsa – sudrabota vai pelēka. 

Piemēram, firmas AUTEC ražojums XMP-TMC850 vai ekvivalents. 

 

Nolikuma 1. pielikuma 1., 2. un 3. punktā minētās pieejas kontroles iekārtas piegādā darba kārtībā 

ar visiem nepieciešamajiem komponentiem, t.sk. ražotāja tehnisko dokumentāciju, kurā cita 

starpā ietvertas arī uzstādīšanas un ekspluatācijas prasības. 

  



2. pielikums 

2018. gada __. ________ 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2018/32) 

LĪGUMS                   Projekts 

Nr. LB-07/2018/_____ 

 

Par pieejas kontroles iekārtu piegādi  
(iepirkums LB/2018/32) 

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

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

puses, un ________________ (konkursa uzvarētājs) (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) tās 

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

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

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

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt PASŪTĪTĀJAM pieejas kontroles 

iekārtas (tālāk tekstā – PRECE) saskaņā ar konkursa LB/2018/32 nolikumu, tehniskajā specifikācijā 

(nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumu konkursam 

LB/2018/32 (līguma 1. pielikums), kā arī nodrošināt piegādātās PRECES kvalitāti.  

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM 70 (septiņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.2. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti ___ (____________) (ne mazāk kā ražotāja 

noteiktais garantijas periods un ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus) mēnešus no PRECES 

piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

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

izpildei.  

3. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM (DDP Bezdelīgu ielā 3, Rīga, LV-1048, 

Latvija, Incoterms 2010). 

3.2. Vienlaikus ar PRECES piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA 

parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. PASŪTĪTĀJS paraksta PRECES piegādi 

apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecinot PRECES saņemšanas faktu. 

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

atbilstību līguma noteikumiem un pieņem PRECI, vai, ja PRECEI konstatēti trūkumi, iesniedz 

PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI.  

3.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš atteikumā minētos PRECES 

trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un 

pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PRECES nodošanas un pieņemšanas 

akta saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību līguma noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot 
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PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt PRECI. 

3.5. PRECES piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir piegādājis PRECI PASŪTĪTĀJAM un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu 

dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PRECI līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir 

novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis 

PRECI līguma 3.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

4. PRECES KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES defektu vai trūkumu (tālāk tekstā – defekts), kura rašanās 

cēlonis nav PRECES nepareiza uzstādīšana vai ekspluatācija, PASŪTĪTĀJAM garantijas laikā ir 

tiesības iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību 

(tālāk tekstā – paziņojums).  

4.2. PIEGĀDĀTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu, t.sk. nepieciešamības gadījumā veic bojātās 

iekārtas nomaiņu, 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar 

PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

4.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic PRECES defekta novēršanu līguma 4.2. punktā noteiktajā termiņā, t.sk. 

līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā pagarinātajā termiņā, vai PRECES defekta novēršana nav veikta 

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

izpildītājam, par to iepriekš rakstiski brīdinot PIEGĀDĀTĀJU. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums 

samaksāt par cita izpildītāja veiktajiem PRECES defekta novēršanas darbiem 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

4.4. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

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

akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tā novēršanu, 

parakstot defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta 

novēršanas nepilnības, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

4.6. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš atteikumā minētos trūkumus 

un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

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

novēršanas nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas aktu, vai iesniedz 

PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

4.7. Defekta novēršanas diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir novērsis PASŪTĪTĀJA paziņojumā 

norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta novēršanas 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta novēršanu atbilstoši līguma 4.5. 

vai 4.6. punktā noteiktajai kārtībai. 

4.8. PIEGĀDĀTĀJS līguma 4.1.– 4.7. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta novēršanas ietvaros 

nomainīto iekārtu, izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitāti  

24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas, bet ne mazāk kā līdz līguma 

2.2. punktā noteiktā garantijas laika beigām. 
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4.9. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma  

4.1.– 4.8. punktā minētās PRECES kvalitātes nodrošināšanas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai 

izpildei. 

5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Līguma summa ir _____ (summa cipariem) EUR (________________ (summa vārdiem) euro), 

t.sk. atlīdzība par PRECI ________ (summa cipariem) EUR (________________ (summa vārdiem) 

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

(summa vārdiem) euro). 

5.2. Līguma summā iekļauti visi PIEGĀDĀTĀJA izdevumi, kas nepieciešami līgumā noteikto 

PIEGĀDĀTĀJA saistību izpildei, t.sk. izdevumi, kas saistīti ar PRECES iegādi, piegādi un garantijas 

laikā konstatēto PRECES defektu, kuru rašanās cēlonis nav PRECES nepareiza uzstādīšana vai 

ekspluatācija, novēršanu, kā arī normatīvajos aktos noteiktie nodokļi2. 

5.3. PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs saņemt priekšapmaksu līdz 20% (divdesmit procentiem) no līguma 

summas šādā kārtībā: 

5.3.1. PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu līguma 2. pielikuma 

prasībām atbilstošu saskaņošanai līguma saistību izpildes nodrošinājumu (tālāk tekstā – 

Nodrošinājums);  

5.3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 5.3.1. punktā minēto Nodrošinājumu, iesniedzot 

PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas; 

5.3.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM priekšapmaksu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA akceptēta līguma 5.3.1. punktā minētā Nodrošinājuma un rēķina saņemšanas. 

5.4. PASŪTĪTĀJS 10% (desmit procentus) no līguma summas garantijas laikā ietur kā garantijas laika 

nodrošinājumu. 

5.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma līguma 4.3. punktā 

noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 6.1. punktā noteikto līgumsodu par 

līguma 4.2. punktā noteiktā termiņa vai atbilstoši līguma 4.2. punktam saskaņotā termiņa nokavējumu 

un zaudējumus, kas nodarīti PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto PRECES kvalitātes nodrošināšanas 

saistību neizpildes rezultātā. 

5.6. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM līguma summu, atskaitot priekšapmaksu, ja tāda 

samaksāta, un garantijas laika nodrošinājumu, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES pieņemšanas 

līguma 3.3. vai 3.4. punktā noteiktajā kārtībā un rēķina saņemšanas. 

5.7. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav ieturēts 

līguma 5.5. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc garantijas laika beigām un visu 

defektu, par kuriem PASŪTĪTĀJS garantijas laikā paziņojis PIEGĀDĀTĀJAM līguma 4.1. punktā 

minētajā kārtībā, novēršanas pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 

5.8. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības saņemt garantijas laika nodrošinājumu pirms garantijas laika beigām 

šādā kārtībā: 

5.8.1. PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu līguma 2. pielikuma 

prasībām atbilstošu Nodrošinājumu. Ja PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM līguma  

5.8.1. punktā minēto Nodrošinājumu pa daļām, PIEGĀDĀTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms pēdējās 

iesniegtās Nodrošinājuma daļas termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu 

                                                 
2 Ja PIEGĀDĀTĀJS nav reģistrēts Latvijas Republikā, Latvijas Republikā noteikto pievienotās vērtības nodokli par PRECI 

maksā PASŪTĪTĀJS Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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Nodrošinājuma pagarinājumu, ievērojot nosacījumu, ka atsevišķas Nodrošinājuma daļas spēkā 

esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu; 

5.8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 5.8.1. punktā minēto Nodrošinājumu vai tā 

pagarinājumu, iesniedzot PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

līguma 5.8.2. punktā minētā Nodrošinājuma vai tā pagarinājuma saņemšanas; 

5.8.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav ieturēts 

līguma 5.5. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA akceptēta 

līguma 5.8.1. punktā minētā Nodrošinājuma un rēķina saņemšanas, bet ne ātrāk kā pēc PRECES 

pieņemšanas līguma 3.3. vai 3.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.9. PIEGĀDĀTĀJS nosūta rēķinu PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES vienojas, ka 

PIEGĀDĀTĀJS 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. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Par līguma 2.1. vai 4.2. punktā noteiktā termiņa, vai līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā 

termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas 

procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā  

10% (desmit procentu) no līguma summas. 

6.2. PIEGĀDĀTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina 

saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt PIEGĀDĀTĀJA maksājamo 

līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

6.3. Par līguma 5.3.3., 5.6., 5.7. vai 5.8.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

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

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

maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

6.4. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas 

nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība 

izpildīta. 

7. KONFIDENCIALITĀTE 

7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski pieejama, bez otras 

PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 

7.2. Līguma 7.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un paliek 

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

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. 
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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. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to PIEGĀDĀTĀJAM, šādos gadījumos: 

9.1.1. PIEGĀDĀTĀJS kavē līguma 2.1. vai 4.2. punktā noteikto termiņu, vai līguma  

4.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto defekta novēršanas termiņu vairāk nekā 20 (divdesmit) 

kalendārās dienas; 

9.1.2. ja PIEGĀDĀTĀJS līguma 5.8.1. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz PASŪTĪTĀJAM 

Nodrošinājuma pagarinājumu; 

9.1.3. tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.1.1. vai 9.1.2. punktu, 

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

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

PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma līdz PRECES piegādes dienai, PIEGĀDĀTĀJS papildus 

līgumsodam atmaksā PASŪTĪTĀJAM iepriekš saņemto priekšapmaksu (ja tāda izmaksāta). 

9.3. Ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda savas līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās aizsardzības 

procesa vai maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot 

nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski par to paziņojot PIEGĀDĀTĀJAM un 

saņemot PIEGĀDĀTĀJA iesniegtajā līguma Nodrošinājumā minēto summu pilnā apjomā. 

9.4. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no 

līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā  

2 (divus) mēnešus. 

9.5. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no 

līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā  

2 (divus) mēnešus. Ja šajā līgumā punktā minētās vienpusējās atkāpšanās tiesības izmanto 

PIEGĀDĀTĀJS pirms PRECES piegādes dienas, PIEGĀDĀTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma nosūtīšanas atmaksā PASŪTĪTĀJAM no tā iepriekš 

saņemto priekšapmaksu (ja tāda samaksāta). 

10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

10.1. 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. 

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

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

11.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

11.1.1. parakstīt līguma 3.2. punktā minēto PRECES piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu – 

PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas darbinieks;  

11.1.2. iesniegt līguma 4.1. punktā minēto paziņojumu, saskaņot līguma 4.2. punktā minēto defekta 

novēršanas termiņu un parakstīt līguma 4.5. un 4.6. punktā minēto defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas vadītājs; 
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11.1.3. parakstīt līguma 3.3., 3.4., 4.5. un 4.6. punktā minēto atteikumu un līguma  

3.4. punktā minēto PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, izpildīt līguma 5.3.2. un 5.8.2. punkta 

noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

11.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu to 

abpusējas parakstīšanas brīdī.  

11.3. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

11.4. Līgums uzrakstīts uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) lapām, t.sk.  

1. pielikums uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) lapas/-ām un 2. pielikums 

uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) lapas/-ām, 2 (divos) eksemplāros, no 

kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie PIEGĀDĀTĀJA. 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

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

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

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

BIC LACBLV2X. 

12.2. PIEGĀDĀTĀJS – ________________ (nosaukums), ________________ (juridiskā adrese), 

reģistrēta __________ (iestādes un reģistra nosaukums) ar Nr. ___________ un ____________ 

(iestādes nosaukums) Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā Nr. ______________. Norēķinu 

konts _________________ (bankas nosaukums), Nr. _____________________, BIC 

________________. 

 

PASŪTĪTĀJS 

  

__________________  

 

2018. gada __ . _____ 

PIEGĀDĀTĀJS 

 

__________________  

 

2018. gada __ . ______ 
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1. pielikums 

2018. gada ___. ________ 

līgumam Nr. LB–07/2018/ ______ 

(iepirkums LB/2018/32) 

 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

(saturs atbilstošs iepirkuma LB/2018/32 nolikuma 3. pielikuma prasībām un PIEGĀDĀTĀJA 

iesniegtā piedāvājuma nosacījumiem) 
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2. pielikums 

2018. gada ___. ________ 

līgumam Nr. LB–07/2018/ ______ 

(iepirkums LB/2018/32) 

 

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI 

I. Vispārējās prasības 

1. PIEGĀDĀTĀJS līguma saistību izpildes nodrošinājumu (tālāk tekstā – Nodrošinājums) iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi. 

2. PIEGĀDĀTĀJA iesniegto Nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot šādos gadījumos: 

a. lai segtu PIEGĀDĀTĀJS parādu, ja tāds radīsies līguma saistību nepienācīgas izpildes 

gadījumā, t.sk. līgumsodu un zaudējumus;  

b. ja PIEGĀDĀTĀJS ir izmantojis līgumā paredzētās tiesības iesniegt Nodrošinājumu pa daļām 

un nav pagarinājis Nodrošinājumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā; 

c. ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās aizsardzības procesa 

vai maksātnespējas dēļ; 

d. ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums tiek izbeigts pirms PRECES piegādes 

termiņa un PIEGĀDĀTĀJS pilnībā vai daļēji nav izpildījis līgumā noteikto pienākumu – 

priekšapmaksas, ja tāda samaksāta, atmaksu PASŪTĪTĀJAM. 

3. Nodrošinājuma dokumentā norāda vismaz šādu informāciju: 

a. PIEGĀDĀTĀJA nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru vai, ja 

PIEGĀDĀTĀJS ir fiziska persona, vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto 

dzīvesvietas adresi; 

b. PASŪTĪTĀJA nosaukumu, juridisko adresi un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu; 

c. Nodrošinājuma devēja (kredītiestādes vai apdrošinātāja) nosaukumu, juridisko adresi 

un reģistrācijas numuru; 

d. tās iepirkuma procedūras identifikācijas numuru, par kuras rezultātā noslēdzamo 

līgumu iesniedz Nodrošinājumu, un, ja zināms, līguma, par kuru iesniedz 

Nodrošinājumu, numuru, nosaukumu un spēkā stāšanās datumu; 

e. Nodrošinājuma summu: 

i. PIEGĀDĀTĀJA pieprasītās priekšapmaksas summas apmērā (ja 

Nodrošinājumu iesniedz saskaņā ar līguma 5.3.1. punktu); 

ii. ______ EUR (______ euro) (10% (desmit procentu) no līguma 5.1. punktā 

noteiktās līguma summas) (ja Nodrošinājumu iesniedz saskaņā ar līguma 

5.8.1. punktu); 

f. Nodrošinājuma spēkā stāšanās dienu un spēkā esības termiņu, kurš: 

i. vismaz par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz līguma 2.1. punktā noteikto PRECES 

piegādes termiņu (ja Nodrošinājumu iesniedz saskaņā ar līguma 5.3.1. punktu); 

ii. vismaz par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz līguma 2.2. punktā noteikto PRECES 

garantijas laiku (ja Nodrošinājumu iesniedz saskaņā ar līguma 5.8.1. punktu). Ja 

PIEGĀDĀTĀJS izmanto līgumā paredzētās tiesības iesniegt līguma  

5.8.1. punktā minēto Nodrošinājumu pa daļām, tad katras atsevišķās 

Nodrošinājuma daļas spēkā esības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) 

gadu; 
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g. Nodrošinājuma devēja (kredītiestādes vai apdrošinātāja) neatsaucamu apņemšanos pēc 

PASŪTĪTĀJA pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā norādīts, ka PIEGĀDĀTĀJS nav 

izpildījis savas saistības saskaņā ar līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas, 

izmaksāt PASŪTĪTĀJAM summu Nodrošinājuma summas robežās 5 (piecu) darbdienu 

laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, nepieprasot no PASŪTĪTĀJA papildu pierādījumus 

vai paskaidrojumus; 

h. PASŪTĪTĀJA rakstiskā pieprasījuma izmaksāt Nodrošinājuma summu iesniegšanas 

veidu un kārtību, paredzot iespēju šādu pieprasījumu iesniegt rakstiski, elektroniski, 

noformējot to atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma prasībām, vai autorizēta 

SWIFT ziņojuma veidā;  

i. Nodrošinājumam piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas (International 

Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām 

("Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication No.758) vai tiem līdzvērtīgi 

pirmā pieprasījuma garantiju noteikumi, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē 

minētie Starptautiskās Tirdzniecības palātas noteikumi, Nodrošinājumam piemērojami 

Latvijas Republikas normatīvie akti (izņemot Civillikumā noteiktās tiesību normas, 

kuras regulē galvojuma institūtu); 

j. prasības un strīdi, kas saistīti ar Nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Tiesas vieta – Rīga, 

Latvija.  

4. Par šā līguma prasībām neatbilstošu Nodrošinājumu tiks uzskatīts arī tāds Nodrošinājums, kurā: 

a. paredzētas PIEGĀDĀTĀJA tiesības atsaukt Nodrošinājumu vai jebkādas citas 

PIEGĀDĀTĀJA ierunas tiesības, vai Nodrošinājuma devēja tiesības vai pienākums 

pirms Nodrošinājuma summas izmaksas PASŪTĪTĀJAM izmantot PIEGĀDĀTĀJA 

ierunas tiesības;  

b. paredzēts, ka PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pirms pieprasījuma iesniegšanas 

Nodrošinājuma devējam brīdināt par to PIEGĀDĀTĀJU vai pieprasīt 

PIEGĀDĀTĀJAM Nodrošinājuma summas samaksu; 

c. noteikts pienākums PASŪTĪTĀJA pieprasījumu iesniegt ar kredītiestādes, kas sniedz 

finanšu pakalpojumus PASŪTĪTĀJAM, starpniecību vai pienākums pieprasījumam 

pievienot zvērināta notāra, kredītiestādes, kas sniedz finanšu pakalpojumus 

PASŪTĪTĀJAM, vai jebkuras citas trešās personas apliecinājumu par PASŪTĪTĀJA 

pieprasījuma dokumenta parakstītāja paraksta īstumu vai tiesībām parakstīt 

pieprasījumu. 

II. Īpaša prasība attiecībā uz bankas garantiju 

5. Bankas garantijas devējs ir Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas 

zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kura ir saņēmusi tās darbībai nepieciešamo licenci un ir 

tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā. 

III. Īpašas prasības attiecībā uz apdrošināšanas polisi 

6. Apdrošināšanas polises devējs ir Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības vai  

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēts apdrošinātājs, kurš saņēmis attiecīgā apdrošināšanas 

veida licenci un ir tiesīgs sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā. 

7. Ja Nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises veidā, tad papildus šā pielikuma 3. punktā 

minētajam Nodrošinājuma dokumentos norāda arī: 

a. apdrošināšanas prēmijas summas apmēru, tās samaksas kārtību un termiņus, kā arī 

polises spēkā stāšanās nosacījumus; 

b. šādu apdrošināšanas polises īpašo nosacījumu: 
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"Šī garantiju apdrošināšanas līguma ietvaros Starptautiskās Tirdzniecības palātas 

(International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par 

pieprasījumu garantijām ("Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication 

No.758; tālāk tekstā – Starptautiskās Tirdzniecības palātas noteikumi) ir uzskatāmi par 

prioritāriem attiecībā pret Apdrošinātāja apstiprinātajiem ____________ [precīzs un 

izsmeļošs apdrošināšanas līgumam piemērojamo apdrošināšanas noteikumu 

uzskaitījums] apdrošināšanas noteikumiem (tālāk tekstā – Apdrošinātāja apstiprinātie 

apdrošināšanas noteikumi), un visos apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu gadījumos 

ir piemērojams šī garantiju apdrošināšanas līguma polises īpašo nosacījumu __. punktā 

[atsauce uz šā pielikuma 3. punkta g. apakšpunkta prasībām atbilstošo nosacījumu] 

minētais apdrošinājuma summas izmaksas termiņš kopsakarā ar Starptautiskās 

Tirdzniecības palātas noteikumiem. Apdrošinātāja apstiprinātie apdrošināšanas 

noteikumi ir piemērojami tikai tiktāl, cik šī garantiju apdrošināšanas līguma polises 

īpašo noteikumu __. punkts [atsauce uz šā pielikuma 3. punkta prasībām atbilstošajiem 

nosacījumiem] kopsakarā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas noteikumiem 

nenosaka citādi, un Apdrošinātāja apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi nevar 

apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt ar šiem garantiju apdrošināšanas līguma polises 

īpašajiem noteikumiem noteikto apdrošinājuma summas pieprasīšanas un izmaksas 

kārtību."; 

c. apdrošināšanas polises īpašos nosacījumus, ar kuriem tiek grozīti apdrošinātāja 

apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi, tādējādi nodrošinot šā pielikuma prasību 

izpildi, nepieļaujot tādus Nodrošinājumam piemērojamos apdrošināšanas noteikumus, 

kuri, salīdzinājumā ar šajā pielikumā noteiktajām prasībām, paredz PASŪTĪTĀJAM 

neizdevīgākus nosacījumus vai nosaka PASŪTĪTĀJA ieskatā nepamatotus izņēmumus 

vai ierobežojumus. 

d. apdrošināšanas polises īpašos nosacījumus, ar kuriem tiek grozīti apdrošinātāja 

apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi, tādējādi nodrošinot šā pielikuma prasību 

izpildi, nepieļaujot tādus Nodrošinājumam piemērojamos apdrošināšanas noteikumus, 

kuri, salīdzinājumā ar šajā pielikumā noteiktajām prasībām, paredz PASŪTĪTĀJAM 

neizdevīgākus nosacījumus vai nosaka PASŪTĪTĀJA ieskatā nepamatotus izņēmumus 

vai ierobežojumus. 

8. PIEGĀDĀTĀJS, iesniedzot PASŪTĪTĀJAM tā saskaņotā apdrošināšanas līguma dokumentus 

(polise, apdrošināšanas noteikumi u.c. apdrošināšanas līguma neatņemamās sastāvdaļas), pievieno 

tiem apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu.  

9. Ja apdrošināšanas prēmija nav samaksāta apdrošināšanas polisē norādītajā pilnajā apmērā līdz 

apdrošināšanas polises oriģināla iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM, vai apdrošināšanas līgumā paredzēts 

jebkāds cits tā spēkā esamības iestāšanos atliekošs nosacījums, kura izpildi PIEGĀDĀTĀJS uz 

Nodrošinājuma dokumentu oriģinālu iesniegšanas dienu nav PASŪTĪTĀJAM pierādījis, tad atzīstams, 

ka Nodrošinājums nav PASŪTĪTĀJAM iesniegts. 

IV. Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) saskaņošana, iesniegšana un pārbaude 

10. Pirms Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) dokumentu oriģinālu iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM 

PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu. 

PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc visu ar Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu saistīto 

dokumentu saņemšanas pārbauda PIEGĀDĀTĀJA iesniegtā Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) 

projekta atbilstību šā pielikuma prasībām un saskaņo Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu vai 

nosūta PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu saskaņot Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu.  
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11. Ne Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projekta iepriekšējas saskaņošanas pienākums, ne 

Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projekta saskaņošanas ietvaros saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts 

atteikums saskaņot Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu neatbrīvo PIEGĀDĀTĀJU no 

pienākuma iesniegt PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA saskaņotu Nodrošinājumu (tā pagarinājumu) 

konkursa nolikumā (līgumā) noteiktajā termiņā. 

12. Pēc Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projekta saskaņošanas PIEGĀDĀTĀJS veic visas 

nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) spēkā stāšanos, un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) dokumentu oriģinālus. 

13. PASŪTĪTĀJS veic PIEGĀDĀTĀJA iesniegto Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) dokumentu 

oriģinālu atbilstības saskaņotajam Nodrošinājuma projektam un šā pielikuma prasībām pārbaudi 

līguma 5.3.2. un 5.8.2. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

V. Citi noteikumi 

14. Līguma saistību izpildes nodrošinājums, kuru PIEGĀDĀTĀJS iesniedz un PASŪTĪTĀJS saskaņo 

atbilstoši šā pielikuma prasībām, pēc līguma spēkā stāšanās atzīstams par līguma 5.3.1. punktā minēto 

līguma saistību izpildes nodrošinājumu un 5.8.1. punktā minēto līguma saistību izpildes 

nodrošinājumu (vai tā pirmo daļu, ja PIEGĀDĀTĀJS izmanto līgumā paredzētās tiesības iesniegt 

Nodrošinājumu pa daļām). 

15. Ja PIEGĀDĀTĀJS izmanto līgumā paredzētās tiesības iesniegt Nodrošinājumu pa daļām, tad 

līgumā paredzētais Nodrošinājuma pagarinājums (t.i., nākamā Nodrošinājuma daļa) var tikt noformēts 

gan kā PIEGĀDĀTĀJA iepriekš iesniegto un PASŪTĪTĀJA saskaņoto Nodrošinājuma dokumentu 

grozījums, gan kā jauns Nodrošinājums.  

16. PASŪTĪTĀJS neatmaksā PIEGĀDĀTĀJAM izdevumus, kas saistīti ar Nodrošinājuma (tā 

pagarinājuma) noformēšanu, izsniegšanu un grozīšanu, tai skaitā kredītiestādes noteikto komisijas 

maksu vai apdrošinātāja noteikto apdrošināšanas prēmiju. 

17. Ja līgumā noteiktais Nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir beidzies vai PIEGĀDĀTĀJS ir 

iesniedzis citu PASŪTĪTĀJA saskaņotu šā pielikuma prasībām atbilstošu Nodrošinājumu, 

PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbdienu laikā pēc PIEGĀDĀTĀJA rakstiska pieprasījuma atdot 

Nodrošinājuma dokumenta oriģinālu saņemšanas nosūta Nodrošinājuma devējam vēstuli par 

Nodrošinājuma devēja atbrīvošanu no tā saistībām, pievienojot tai Nodrošinājuma dokumenta 

oriģinālu un informējot par to PIEGĀDĀTĀJU, vai motivētu atteikumu atdot Nodrošinājuma 

dokumenta oriģinālus un atbrīvot Nodrošinājuma devēju no tā saistībām. 
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3. pielikums 

2018. gada 29. marta 

konkursa nolikumam 

(iepirkums LB/2018/32) 

 

PRETENDENTA PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

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 konkursa 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** 

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 

 

Piezīme 

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

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

personālsabiedrības biedru. 

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

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

pretendentam nodoti. 

 

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā atklātajā 

konkursā "Par pieejas kontroles iekārtu piegādi" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2018/32; 

tālāk tekstā – Konkurss). 
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Apliecinām, ka: 

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

pretendenta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā nosacījumiem; 

2) uz personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai 

prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1. punktā minētie apstākļi; 

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

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

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

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

5) piedāvātajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību izpildei, kā 

arī nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

6) visas pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas, un tas pilnībā piekrīt 

visiem konkursa nolikuma nosacījumiem, t.sk., konkursa nolikuma 2. pielikumā ietvertā līguma 

projekta noteikumiem, un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīt 

minēto līgumu un pildīt visus tā noteikumus. 

 

1. Piedāvājam veikt pieejas kontroles iekārtu piegādi saskaņā ar Konkursa nolikumu par šādu 

cenu: 

2. tabula                                                                                                    

Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

Piedāvājums 

(norāda ražotāju 

un modeļa 

nosaukumu) 

Cena par 

vienu gb 

(EUR, 

bez 

PVN) 

Skaits  

(gb) 

Kopējā cena  

(EUR, bez 

PVN) 

 A B C D E 

1. 

Durvju vadības 

kontrolieris (skat. 

nolikuma 1. pielikuma 

1. punktu) 

 

 12  

2. 

Pieejas kontroles karšu 

nolasītājs (skat. 

nolikuma 1. pielikuma 

2. punktu) 

 

 40  

3. 

Pieejas kontroles karšu 

nolasītājs (skat. 

nolikuma 1. pielikuma 

3. punktu) 

 

 5  

4. 

Karšu nolasītāja 

virsapmetuma montāžas 

rāmis: (skat nolikuma 1. 

pielikuma 4. punktu) 

 

 20  

Kopā līgumcena (E1+E2+E3+E4)  

Piedāvāto pieejas kontroles iekārtu kvalitātes nodrošināšanas laiks ir 

 ______ (skaits cipariem) (_____________________________________ (skaits vārdiem)) (ne 

mazāk par ražotāja noteikto garantijas periodu un ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus)) mēneši 

no to piegādes dienas. 

 
pliecinā 
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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) 

…………………………….…………………………….………………………… 

…………………………….…………………………….………………………… 

 

m, 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) 

…………………………….…………………………….………………………… 

…………………………….…………………………….………………………… 

 


