
 

 

APSTIPRINĀTS  

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 

2018. gada 19. jūnija sēdes lēmumu, 

1. protokols 

 

 

I. Krastiņa 

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītāja  

 

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 

Par automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtu piegādi 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2018/52 

2. PASŪTĪTĀJS 

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

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN CPV KODS  

3.1. Automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtu (tālāk tekstā – iekārtas) 

piegāde un to kvalitātes uzturēšana, saskaņā ar iepirkuma nolikuma (tālāk tekstā – 

nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un 

iepirkuma līguma projektā (nolikuma 2. pielikums) minētajiem nosacījumiem. 

3.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākie CPV kodi – 48952000-6 "Publiskās 

apskaņošanas sistēmas", 35111400-9 "Evakuācijas aprīkojums ugunsgrēka gadījumā". 

4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

4.1. Līguma izpildes laiks: 

4.1.1. iekārtas piegādā ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma spēkā 

stāšanās dienas; 

4.1.2. piegādāto iekārtu kvalitāti uztur laika periodā, kas nav mazāks par ražotāja noteikto 

garantijas periodu un nav mazāks kā 3 (trīs) gadi no to piegādes dienas;  

4.2. Līguma izpildes vieta (piegādes adrese) – Latvijas Bankas ēka Bezdelīgu ielā 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 3. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstoša, pilnībā aizpildīta piedāvājuma 

forma; 

5.2.2. pilnībā aizpildītas tehniskās specifikācijas (nolikuma 1. pielikums) izmaksu 

aprēķina tabulas-tāmes gan papīra formātā, gan elektroniskā formātā, kas saderīgs ar  



2 

 

MS Excel lietojumprogrammu, ierakstītas zibatmiņā. Izmaksu aprēķina tabulās-tāmēs 

jābūt ietvertām aprēķina formulām, rezultātu noapaļošanai izmantojot "ROUND" 

funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar 

paroli. Ja pretendents, aizpildot piedāvājuma izmaksu aprēķina tabulas-tāmes, nolikuma 

tehniskajā specifikācijā minēto iekārtu vietā piedāvā ekvivalentas iekārtas, pretendents 

iesniedz arī tehnisko informāciju papīra formā vai elektroniskā formā ierakstītu 

zibatmiņā, vai norāda saiti uz interneta vietni, kas satur informāciju par piedāvātajām 

ekvivalentajām iekārtām tādā apjomā, lai pasūtītājam būtu iespējams pārliecināties par 

piedāvāto iekārtu atbilstību nolikuma tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) 

norādītajām prasībām; 

5.2.3. ja pretendents, tā norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

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

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

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

personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas valsts 

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

personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav pasludināts 

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

5.2.4. ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta kvalifikācijas 

prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā 

papildus iekļauj šādus dokumentus: 

5.2.4.1. saistītās personas un pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei;  

5.2.4.2. nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas 

atbilstību no nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām;  

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

reģistrācijas apliecības kopiju;  

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

personu apvienības izveidošanu; 

5.2.6. iekārtu ražotāja vai ražotāja pārstāvja apliecinājumu par iekārtu atbilstību spēkā 

esošiem EN 54-16  un EN 54-4  standartiem vai ekvivalentiem standartiem; 

5.2.7. iekārtu ražotāja vai ražotāja pārstāvja apliecinājumu par pretendenta tiesībām 

pārdot iekārtas un veikt to kvalitātes uzturēšanu. 

5.3. Piedāvājuma dokumentus un nolikuma 5.2.2. punktā minēto zibatmiņu ievieto slēgtā 

aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu (saņemšanas termiņš Latvijas Bankā līdz 2018. gada 

3. jūlijs  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 3. jūlija plkst. 10.00 ar norādi: 

"Latvijas Bankas iepirkuma komisijai. Iepirkums LB/2018/52 "Par automātiskās balss 

ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtu piegādi" un norādot pretendenta nosaukumu un 

adresi. 

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

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

pretendentam. 

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

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

attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas 

gadījumi. 

5.6. Nolikuma 5.2.3. punktā minētajai izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) 

mēnešus pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis īsāku tās 

derīguma termiņu. 

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

termiņā, Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. 

6. PRETENDENTU PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE  

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

pretendenta piedāvājumu šādos gadījumos: 

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

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

astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.1.2. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko 

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

likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis pieprasīto 

informāciju; 

6.1.3. ja pretendents nav ieniedzis nolikuma 5.2.6. vai 5.2.7. punktā minētos 

apliecinājumus. 

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

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

apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem); 

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

savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina 

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

vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai jāuzņemas 

solidāra atbildība par iepirkuma līguma saistību izpildi, ar attiecīgiem noteikumiem 

papildinot nolikuma 2. pielikumā iekļauto līguma projektu. 

6.3. Komisija noraida pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās 

dalības iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

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

atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais. 

6.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kura piedāvātā 

līgumcena 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 piedāvājumā paredzētais 

piedāvāto iekārtu kvalitātes uzturēšanas laiks ir ilgāks. 

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

darbadienu laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam, 

Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst 

visām nolikumā noteiktajām prasībām, un kura piedāvājums iepirkumam ir nākamais 

saimnieciski izdevīgākais, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
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7. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

7.1. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par nolikumu, ja 

pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt 

ieinteresētajiem piegādātājiem papildu informāciju vēlāk nekā 4 (četras) kalendārās 

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

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

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

numuru un iepirkuma nosaukumu. 

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

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

Latvijas Bankas tīmekļvietnē. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir 

uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par 

komercnoslēpumu nevar tikt 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 – Armands Kalniņš (tālr. 6702 2809, e-pasta adrese: 

konkursi@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 22 (divdesmit divām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 

4 (četrām) lapām, 2. pielikums uz 12 (divpadsmit) lapām un 3. pielikums uz 2 (divām) 

lapām.  

 

* * * 

mailto:Armands.Kalnins@bank.lv
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1. pielikums 

2018. gada 19. jūnija 

 iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2018/52) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS: 

1.1. paredzēts piegādāt šādas iekārtas esošās automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas 

sistēmas iekārtu nomaiņai: signālu procesoru, pastiprinātājus, cilpu kontrolieri, rezerves 

barošanas iekārtu, vadības pultis, programmnodrošinājumu; 

1.2. pretendents drīkst piedāvāt tikai jaunas, iepriekš nelietotas iekārtas un to 

komponentes. Iekārtas jāpiegādā ražotāja oriģinālā, neatvērtā iepakojumā; 

1.3. kvalitātes uzturēšana iekļauj iekārtu programmnodrošinājuma (firmware), kā arī 

pārvaldīšanas un konfigurēšanas programmnodrošinājuma (software) atjauninājumus.  

2. SIGNĀLU PROCESORS. 

2.1. Nodrošina audio signālu, tai skaitā ierakstīto balss paziņojumu maršrutizāciju, 

kontroles un vadīšanas funkcijas visai sistēmai. 

2.2. Dažādās pakāpēs prioritāšu piešķiršana un vadīšana dažāda tipa audio signāliem: 

fona mūzikai, standarta izsaukumam, ierakstītam paziņojumam, paziņojumam no 

mikrofona. 

2.3. Iespēja veidot, ierakstīt un saglabāt kombinēto paziņojumu: brīdinājuma signāls, 

pauze, paziņojums, pauze. 

2.4. Iepriekš ierakstīto paziņojumu glabāšanas atmiņas un atskaņojuma ilgums – vismaz 

30 minūtes. 

2.5. Kopējā sistēmas, pastiprinātāju, pamata un rezerves barošanas, citu pieslēgto, 

kontrolējamo iekārtu un kabeļu tīkla stāvokļa indikācija ar gaismu un skaņu: normāls, 

bojājums. 

2.6. Konfigurēšana, vadīšana, stāvokļa kontrole un stāvokļa vēstures pārskatīšana no 

programmnodrošinājuma. Pieslēguma tips: Ethernet, RJ45 konektors. 

2.7. Vismaz viena mikrofona ieeja: mikrofona tips - dinamiskais, konektora tips - 3-pin 

XLR. 

2.8. Nodrošina pieslēgumu vismaz trīs vadības pultīm ar mikrofonu. 

2.9. Vismaz divas audio ieejas, dažādu fona mūzikas avotu atskaņošanai, vismaz divās 

dažādās zonās. Audio ieeju konektoru tips – 3-pin XLR. 

2.10. Vismaz viena audio izeja. Audio izejas konektora tips – 3-pin XLR. 

2.11. Programmējamās un kontrolējamās ieejas un izejas: ar pretestības izmaiņu 

kontrolējamās ieejas - vismaz četras, releja NC/NO izejas - vismaz četras. 

2.12. Kopējā pie kontrolējamiem pastiprinātājiem pieslēdzamo skaļruņu slodze ne mazāk 

kā 20 cilpas, kopējā pieslēdzamo skaļruņu jauda – ne mazāk kā 2000W. 

2.13. Frekvenču diapazons audio ieejām un audio izejām: vismaz 20…20000 Hz. 

2.14. Skaļruņu līniju spriegums: 100V. 

2.15. Signāls /troksnis attiecība audio ieejām un izejām: ne mazāk kā 65dB. 

2.16. Stiprināms 19" statnē. 

2.17. Pamata barošana: 220-240VAC, 50Hz. 

2.18. Rezerves barošana no ražotāja oriģināla, vai ražotāja apliecināti rekomendēta 

rezerves barošanas avota. 

2.19. Ekspluatējams apkārtējās vides temperatūras diapazonā: vismaz 10-50°C. 

2.20. Pilnā komplektācijā, ieskaitot barošanas un komutācijas kabeļus, konektorus, 

pretestības un stiprinājumus 19" statnē. Visām komponentēm jābūt ražotāja oriģinālām, 

vai ražotāja akceptētām, ar jaunāko pieejamo programmnodrošinājumu – firmware un 

software. 
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Piemēram: ražotāja Bosch iekārtu komplekts: kontrolieris Praesideo PRS-NCO3 – 1 gab. 

un multikanālu interfeiss Praesideo PRS-16MCI – 1 gab., Praesideo Software DVD – 

PRS-SW ver.4.3., vai jaunāk, mikrofons LBB9081 (1 gab.), vai ekvivalenti. 

3. SIGNĀLU PASTIPRINĀTĀJS 

3.1. Efektivitātes tips: class-D. 

3.2. Skaļruņu līniju pieslēgumu veidi: A/B un cilpa. 

3.3. Nodrošina skaļruņu līniju pieslēgumus: ne mazāk kā 6 cilpas ar jaudu katrai vismaz 

250W un 12 cilpas ar jaudu katrai vismaz 60W. 

3.4. Visu skaļruņu līniju kontrole nodrošinot bojājuma gadījumā automātisku pārslēgšanu 

uz rezerves pastiprinātāju. 

3.5. Pārsprieguma aizsardzība skaļruņu līnijām. 

3.6. Nodrošina skaņas pastiprināšanu frekvenču diapazonā: vismaz 60…19000 Hz. 

3.7. Skaļruņu līniju spriegums: 100V. 

3.8. Signāls /troksnis attiecība: ne mazāk kā 85dB. 

3.9. Pamata barošanas spriegums: 220-240VAC, 50Hz. 

3.10. Rezerves barošana no ražotāja oriģināla, vai ražotāja apliecināti rekomendēta 

rezerves barošanas avota. 

3.11. Stiprināmi 19" statnē. 

3.12. Ekspluatējami apkārtējās vides temperatūras diapazonā: vismaz 10-50°C; 

Piemēram: ražotāja Bosch Praesideo Basic pastiprinātāji PRS-2B250 – 4 gab. un  

PRS-8B060 – 3 gab., vai ekvivalenti. 

 

4. SKAĻRUŅU CILPU KONTROLIERIS 

4.1. Nodrošina skaļruņu līniju kontroli saslēgumā: cilpa ar izolatoriem. 

4.2. Skaļruņu cilpas bojājumu gadījumā nodrošina režīmu, ka tiek atvienota bojātā daļa, 

saglabājot pārējo daļu funkcionalitāti. 

4.3. Kontrolējamo cilpu skaits: vismaz 18. 

4.4. Pieļaujamais izolatoru skaits katrā cilpā – ne mazāk par 20.  

4.5. Katras cilpas skaļruņu slodze: vismaz  250W. 

4.6. Skaļruņu cilpu stāvokļa vizuālā un skaņas indikācija: normāls, bojājums. 

4.7. Katras cilpas kontroles NC/NO releju izeja. 

4.8. Automātiskā pārslēgšana uz rezerves barošanas avotu. 

4.9. Skaļruņu līniju spriegums – 100V; 

4.10. Pamata barošanas spriegums: 220-240VAC, 50Hz. 

4.11. Rezerves barošana no ražotāja oriģināla, vai ražotāja apliecināti rekomendēta 

rezerves barošanas avota. 

4.12. Stiprināms 19" statnē. 

4.13. Ekspluatējams apkārtējās vides temperatūras diapazonā 10-50°C.  

Piemēram: ražotāja BOSCH Loadspeaker Line Isolator System`s Master Unit – PM1-

LISM6 – 3 gab., vai ekvivalenti.   

5. MIKROFONU STACIJAS UN VADĪBAS PULTIS 

5.1.  Nodrošina balss paziņojumus: katra zonā atsevišķi (kopā 18 zonas), grupās 

apvienotām zonām, visām zonām uzreiz. 

5.2. Katrai pults vadības pogai un indikatoram var piešķirt katras sistēmas iekārtas un 

katras audio plūsmas stāvokļa indikāciju, vadības funkcijas. 

5.3. Pultī iebūvēts skaļrunis balss paziņojuma kontrolei. 

5.4. Iepriekš ierakstīto balss paziņojumu aktivizēšana ar pogu. 

5.5. Katras skaļruņu zonas indikācija: neaktīva, aizņemta, bojājums. 

5.6. Iekārtu stāvokļa indikācija: normāls, bojājums.   

5.7. Izvietojums – uz galda. 
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5.8. Mikrofona tips – dinamiskais, ar lokanu, fiksējamu kabeļa pievadu no vadības pults. 

5.9. Iespēja nobloķēt lietošanu vismaz vienā no variantiem: ar atslēgu, lietotāja kodu, vai 

pogu vāciņiem.  

5.10. Signāls/troksnis attiecība pārraidei no mikrofona: ne mazāk par 60dB. 

5.11. Nodrošina skaņas frekvenču diapazonus no mikrofona: vismaz 340…14000 Hz. 

5.12. Pieslēgums pie automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtām ar vīta 

pāra neekranēto kabeli. 

5.13. Barošana no automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas un no atsevišķā 

barošanas bloka. 

5.14. Barošanas spriegums vismaz diapazonā: 18-56V(DC). 

5.15. Ekspluatējams apkārtējās vides temperatūras diapazonā vismaz 10-50°C. 

Piemēram: ražotāja BOSCH Praesideo mikrofonu stacija PRS-CSR (2 gab.), vīta pāra 

interfeiss PRS – CSI (2 gab.), pogu moduļi LBB4432/00 (6 gab.), pogu vāciņi 

LBB4436/00 (1 kompl. - 10gab.), vai ekvivalenti. 

6. ATTĀLINĀTA MIKROFONU STACIJA 

6.1. Nodrošina balss paziņojumu no mikrofona visās zonās uzreiz. 

6.2. Mikrofona tips – dinamiskais, ar lokanu spirālveidīgu kabeli. Mikrofona ieslēgšana 

ar PTT (Push to Talk) pogu, iebūvētu mikrofona korpusā. Mikrofona konektora tips – 

XLR. 

6.3. Metāla korpuss ar iespēju stiprināt to pie virsmas vertikāli. 

6.4. Iespēja pieslēgt skaļruni un indikatorus paziņojuma kontrolei. 

6.5. Signāls/troksnis attiecība pārraidei no mikrofona: ne mazāk kā 60dB. 

6.6. Nodrošina skaņas frekvenču diapazons: vismaz 340…14000 Hz. 

6.7. Pieslēgums pie automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtām ar vīta 

pāra neekranēto kabeli. 

6.8. Barošana no automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas un no atsevišķa 

barošanas bloka. 

6.9. Barošanas spriegums vismaz diapazonā: 18-56V(DC). 

6.10. Ekspluatējama apkārtējās vides temperatūras diapazonā vismaz 10-50°C. 

Piemēram: ražotāja BOSCH Praesideo mikrofonu stacija PRS-CSRM (1 gab.), vīta pāra 

interfeiss PRS – CSI (1 gab.), mikrofons LBB9081, vai ekvivalenti. 

7. REZERVES BAROŠANAS IEKĀRTA 

7.1. Automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtu ražotāja oriģināla, vai 

akceptēta iekārta. 

7.2. Nodrošina automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtas darba 

stāvoklī no akumulatoru baterijām 24 stundas gaidīšanas režīmā un 0.5 stundas darbības 

režīmā. 

7.3. Nodrošina slodzes patēriņu ieskaitot bateriju novecojuma kompensācijas koeficientu 

- vismaz 220Ah. 

7.4. Nodrošina bateriju uzlādēšanu ar vismaz 6A strāvu.Pamata barošanas spriegums 

220-240VAC, 50Hz. 

7.5. Stiprināma 19" statnē. 

7.6. Komplektā ar akumulatoru baterijām, bateriju tips AGM. 

7.7. Komplektā ar bateriju pievienošanas vadiem, savienotājiem un konektoriem; 

7.8. Ekspluatējama apkārtējās vides temperatūras diapazonā vismaz 10-50°C. 

Piemēram: ražotāja BOSCH rezerves barošanas iekārta PRS-48CH12 (1 gab.), ražotāja 

BOSCH akceptētās AGM tipa 12V 55Ah akumulatora baterijas (4 gab.), savienošanas 

kabeļi un konektori, lai nodrošinātu 48V spriegumu, vai ekvivalenti. 
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8. SAVIENOJUMU KABEĻI 

8.1. Savienojumu kabeļiem jābūt iekārtu ražotāja oriģināliem, vai ražotāja akceptētiem. 

8.2. Piegādājamiem kabeļiem jānodrošina datu pārraides starp iekārtām, saslēdzot 

iekārtas datu apmaiņas cilpā – redundant ring. 

Piemēram: ražotāja BOSCH Praesideo tīkla kabelis LBB4416/01 – 3 gab., LBB4416/02 

– 3 gab., vai ekvivalenti.  

 

9. IZMAKSU APRĒĶINA TABULAS-TĀMES 

(Sk. pasūtītāja interneta vietnes adresē  

https://www.bank.lv/par-mums/publiskieiepirkumi/izsludinatie-iepirkumi šim 

iepirkumam pievienoto dokumentu – ".xls" failu ar nosaukumu  

"TP-2018-52 TAME".) 

 

 

https://www.bank.lv/par-mums/publiskieiepirkumi/izsludinatie-iepirkumi
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2. pielikums 

2018. gada 19. jūnija 

iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2018/52) 

Rīgā 2018. gada ___. ________                                                                             Projekts  

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2018/_ 

 

Par automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtu piegādi 
(iepirkums LB/2018/52) 

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

uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar ____________ (pārstāvības tiesību pamats), 

no vienas puses, un ____________ (iepirkuma uzvarētājs) (tālāk tekstā – 

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

darbojas saskaņā ar ____________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses (abi kopā 

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

tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt automātiskās balss 

ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtu (tālāk tekstā – PRECE) piegādi PASŪTĪTĀJA 

ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, saskaņā ar iepirkuma LB/2018/52 nolikumu, tehniskajā 

specifikācijā (līguma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un PIEGĀDĀTĀJA izmaksu 

aprēķina tabulām-tāmēm iepirkumam LB/2018/52 (līguma 3. pielikums). 

1.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS uztur PRECES kvalitāti.  

2. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA  

2.1. PIEGĀDĀTĀJS veic PRECES piegādi PASŪTĪTĀJAM 40 (četrdesmit) kalendāro 

dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.2. Vienlaikus ar PRECES piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS paraksta PRECES piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu, apliecinot 

PRECES saņemšanas faktu. 

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

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

trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI. 

2.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš PRECES 

trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas 

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

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, 

ja PRECEI konstatēti trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

PRECI. 

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

PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 



10 

 

 

piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI līguma 

2.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES 

piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI līguma 2.4. punktā 

noteiktajā kārtībā.  

3. PRECES KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS uztur PRECES kvalitāti ______ (skaits cipariem)) (__________ 

(skaits vārdiem)) (ne mazāk kā iekārtu ražotāja noteiktais garantijas periods un ne mazāk 

kā 36 (trīsdesmit seši)) mēnešus no PRECES piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas 

laiks). 

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

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

PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk 

tekstā – paziņojums). 

3.3. PIEGĀDĀTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 20 (divdesmit) darbadienu laikā 

pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

3.4. Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic PRECES defekta novēršanu līguma 3.3. punktā noteiktajā 

termiņā vai līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotajā termiņā, vai PRECES 

defekta novēršana nav veikta kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem 

ieskatiem uzdot defekta novēršanu citam piegādātajam, par to iepriekš rakstiski brīdinot 

PIEGĀDĀTĀJU. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums samaksāt par cita piegādātāja 

veiktajiem PRECES defekta novēršanas darbiem 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas vai PASŪTĪTĀJS izmanto garantijas laika 

nodrošinājumu (līguma 4.4. punkts) vai PIEGĀDĀTĀJA iesniegto līguma saistību 

izpildes nodrošinājumu (ja PIEGĀDĀTĀJS līguma 4.8.1. punktā noteiktajā kārtībā tādu 

iesniedzis).  

3.5. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas PIEGĀDĀTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

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

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības, 

iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

3.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.  

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

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu 

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

novēršanu atbilstoši līguma 3.6. punktā noteiktajai kārtībai. 

3.9. PIEGĀDĀTĀJS līguma 3.2.–3.8. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina PRECES 

defekta novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitāti 36 (trīsdesmit 

sešus) mēnešus no PRECES defekta novēršanas dienas. 
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3.10. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, 

PIEGĀDĀTĀJA PRECES kvalitātes uzturēšanas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai 

izpildei. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Līguma summa ir _____ EUR (summa cipariem) (________________ (summa 

vārdiem) euro). 

4.2. Līguma summā iekļauti visi PIEGĀDĀTĀJA izdevumi, kas saistīti ar PRECES 

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

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

u.c. izdevumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma 142. pantu, pievienotās vērtības nodokli par PRECI maksā 

PASŪTĪTĀJS. 

4.3. PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs saņemt priekšapmaksu līdz 20% (divdesmit procentiem) 

no līguma summas šādā kārtībā: 

4.3.1. PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu līguma 

2. pielikuma prasībām atbilstošu līguma saistību izpildes nodrošinājumu;  

4.3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 4.3.1. punktā minēto līguma saistību 

izpildes nodrošinājumu, iesniedzot PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc līguma 4.3.1. punktā minētā līguma saistību izpildes nodrošinājuma 

saņemšanas; 

4.3.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM priekšapmaksu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA saskaņota līguma 4.3.1. punktā minētā līguma saistību izpildes 

nodrošinājuma un rēķina saņemšanas. 

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

garantijas laika nodrošinājumu. 

4.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma 

līguma 3.4. punktā noteikto maksu par cita piegādātāja veiktajiem darbiem, līguma 

5.2. punktā noteikto līgumsodu par līguma 3.3. punktā noteiktā termiņa vai atbilstoši 

līguma 3.3. punktam saskaņotā termiņa nokavējumu un zaudējumus, kas nodarīti 

PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto PRECES kvalitātes uzturēšanas saistību neizpildes 

rezultātā. 

4.6. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM līguma summu, atskaitot no tās 

priekšapmaksu, ja tāda samaksāta, un garantijas laika nodrošinājumu, 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc PRECES piegādes pieņemšanas un rēķina saņemšanas dienas. 

4.7. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc garantijas 

laika beigām un visu defektu, par kuriem PASŪTĪTĀJS garantijas laikā paziņojis 

PIEGĀDĀTĀJAM līguma 3.2. punktā minētajā kārtībā, novēršanas pieņemšanas un 

rēķina saņemšanas. 

4.8. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības saņemt garantijas laika nodrošinājumu pirms garantijas 

laika beigām šādā kārtībā: 

4.8.1. PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu līguma  

2. pielikuma prasībām atbilstošu līguma saistību izpildes nodrošinājumu. Ja 

PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM līguma saistību izpildes nodrošinājumu pa 

daļām, PIEGĀDĀTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms pēdējās iesniegtās līguma saistību 

izpildes nodrošinājuma daļas termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar 

PASŪTĪTĀJU saskaņotu līguma saistību izpildes nodrošinājuma pagarinājumu, ievērojot 
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nosacījumu, ka atsevišķas līguma saistību izpildes nodrošinājuma daļas spēkā esamības 

termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu; 

4.8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 4.8.1. punktā minēto līguma saistību 

izpildes nodrošinājumu vai tā pagarinājumu, iesniedzot PIEGĀDĀTĀJAM motivētu 

atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc līguma 4.8.1. punktā minētā līguma saistību 

izpildes nodrošinājuma vai tā pagarinājuma saņemšanas; 

4.8.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas 

nav ieturēts līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA akceptēta līguma 4.8.1. punktā minētā līguma saistību izpildes 

nodrošinājuma un rēķina saņemšanas. 

4.9. 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. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par līguma 2.1. punktā noteiktā PRECES piegādes termiņa nokavējumu 

PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) 

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

līguma summas. 

5.2. Par līguma 3.3. punktā noteiktā termiņa vai līguma 3.3. 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) apmērā no līguma summas. 

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

PIEGĀDĀTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

5.4. Par līguma 4.3.3., 4.6., 4.7. vai 4.8.3. 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) apmērā no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS 

veic līgumsoda samaksu PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

5.5. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš ir noteikts 

dienās, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc 

līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

6. KONFIDENCIALITĀTE 

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

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

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

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

citādi. 
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7. NEPĀRVARAMA VARA 

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

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

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

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

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

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

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

7.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

8.1.1. PIEGĀDĀTĀJS kavē līguma 2.1. vai 3.3. punktā noteikto termiņu, vai līguma  

3.3. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto PRECES defektu novēršanas termiņu, vai kavē 

līguma 4.8.1. punktā minētā līguma saistību izpildes nodrošinājuma pagarinājuma 

iesniegšanas termiņu vairāk nekā 20 (divdesmit) kalendārās dienas; 

8.1.2. tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

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

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

saņemšanas samaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 

līguma summas un, ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma līdz PRECES 

piegādes dienai, PIEGĀDĀTĀJS, papildus šajā līguma punktā noteiktajam līgumsodam 

atmaksā PASŪTĪTĀJAM no tā iepriekš saņemto priekšapmaksu (ja tāda izmaksāta).  

8.3. 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 

saistību izpildes nodrošinājumā minēto summu pilnā apmērā. 

8.4. 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. 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). 
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9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

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

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

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

9.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

10.1.1. parakstīt līguma 2.2. punktā minēto PRECES piegādes attaisnojuma 

dokumentu/rēķinu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas 

darbinieks;  

10.1.2. iesniegt līguma 3.2. punktā minēto paziņojumu un saskaņot līguma 3.3. punktā 

minēto defekta novēršanas termiņu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības 

sistēmu daļas vadītājs; 

10.1.3. parakstīt līguma  2.3., 2.4., 3.6., 4.3.2. un 4.8.2. punktā minēto atteikumu,  līguma 

2.4. punktā minēto PRECES pieņemšanas un nodošanas aktu un  3.6. un 3.7. punktā 

minēto defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās 

pārvaldes vadītājs. 

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

saistību izpildei. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

10.4. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.5. Līgums uzrakstīts uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) 

lapām, t.sk. 1. pielikums uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) 

lapām, 2. pielikums uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) lapām 

un 3. pielikums uz __ (skaits cipariem) (________________ (skaits vārdiem)) lapām, 

2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

PIEGĀDĀTĀJA.  

11. PUŠU REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 

1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

11.2. 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/2018/52) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

(saturs atbilstošs iepirkuma LB/2018/52 nolikuma 1. pielikumam) 
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2. pielikums 

2018. gada __. _______ 

līgumam Nr. LB-07/2018/___ 

 (iepirkums LB/2018/52) 

 

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 PIEGĀDĀTĀJA 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 dienas un PIEGĀDĀTĀJS pilnībā vai daļēji nav izpildījis līgumā 

noteikto pienākumu – priekšapmaksas, ja tāda PIEGĀDĀTĀJAM 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. 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 4.3.1. punktu); 

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

4.1. punktā noteiktās līguma summas) (ja Nodrošinājumu iesniedz 

saskaņā ar līguma 4.8.1. 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 4.3.1. punktu); 

ii. vismaz par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz līguma 3.1. punktā 

noteikto PRECES garantijas laiku (ja Nodrošinājumu iesniedz 

saskaņā ar līguma 4.8.1. punktu). Ja PIEGĀDĀTĀJS izmanto 

līgumā paredzētās tiesības iesniegt līguma 4.8.1. 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: 
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a. apdrošināšanas prēmijas summas apmēru, tās samaksas kārtību un 

termiņus, kā arī polises spēkā stāšanās nosacījumus; 

b. šādu apdrošināšanas polises īpašo nosacījumu: 

"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. šādu apdrošināšanas polises īpašo nosacījumu: "Apdrošinājuma ņēmējs 

nav tiesīgs bez Apdrošinātā (Latvijas Bankas) rakstiskas atļaujas 

vienpusēji izbeigt šo apdrošināšanas līgumu vai vienoties ar Apdrošinātāju 

par šā apdrošināšanas līguma izbeigšanu". 

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. 
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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.  

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) 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 4.3.2. un 4.8.2. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

V. Citi noteikumi 

14. 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.  

15. 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. 

16. 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 __. _______ 

līgumam Nr. LB-07/2018/__ 

(iepirkums LB/2018/52) 

PRECES IZMAKSU APRĒĶINA TABULAS - TĀMES 

(saturs atbilstošs iepirkuma LB/2018/52 nolikuma 1. pielikuma 9.  punkta prasībām un 

PIEGĀDĀTĀJA iesniegtajām izmaksu aprēķina tabulai-tāmei) 
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3. pielikums 

2018. gada 19. jūnija 

iepirkuma nolikumam 

(iepirkums LB/2018/52) 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA 

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

iepirkumā "Par automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtu piegādi" 

(iepirkums LB/2018/52; tālāk tekstā – iepirkums). 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 
 juridiska persona 

 juridisku personu 

apvienība (nereģistrēta) 

 reģistrēta 

personālsabiedrība 

 cits statuss – 

_______________ 

(norāda pretendentam 

atbilstošu statusu) 

Informācija par pretendentu* (norāda nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un tālruņa numuru) 

 

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

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

līguma izpildei balstās pretendents, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas 

iepirkuma nolikumā (norāda nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adresi un saistītās 

personas lomu** iepirkuma līguma izpildē) 

 

Piezīmes 

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

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

personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem (t.sk. informāciju par izmaksu aprēķina tabulu-

tāmju pozīcijām), kurus pretendents nodos saistītajai personai, un resursiem, kurus saistītā persona apņemas 

nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks pretendentam nodoti. 
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2. Piedāvājam veikt automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtu piegādi 

un to kvalitātes uzturēšanu atbilstoši iepirkuma nolikumam par šādu līgumcenu (EUR bez 

PVN): 

___ (summa cipariem) EUR (__________________ (summa vārdiem) euro). 

Pielikumā pievienojam aizpildītas tehniskās specifikācijas izmaksu aprēķina tabulas-

tāmes papīra dokumenta veidā un elektroniskā formātā, kas saderīgs ar MS Excel 

lietojumprogrammu un ierakstīts elektronisko datu nesējā. 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

3.2. pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām; 

3.3. Piegādāto automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtu kvalitātes 

uzturēšanas laiks ir ______ (skaits cipariem) (____________________(skaits vārdiem)) 

(ne mazāk par ražotāja noteikto garantijas periodu un ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši)) 

mēneši no to piegādes dienas; 

3.4. piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkumā 

paredzēto automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtu piegādei un to 

kvalitātes uzturēšanai, t.sk. nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 

mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu un mēs piekrītam tajā 

iekļautās informācijas publicēšanai vai izpaušanai trešajām personām; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums) 

…………………………….…………………………….…………………………

.…………………………….…………………………….………………………. 

 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts: _________________________  

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________________ 

 

Datums: ___________________ 

 


