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ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 

2018. gada 9. oktobra sēdes lēmumu, 

1. protokols 

 

 

 

I. Krastiņa 

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītāja 

 

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 

Par liftu un pacēlāju tehnisko apkalpošanu 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2018/70 

2. PASŪTĪTĀJS 

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

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, TĀ DAĻAS, APJOMS UN CPV KODI 

3.1. Latvijas Bankas ēkās uzstādīto 9 (deviņu) liftu un 11 (vienpadsmit) pacēlāju (tālāk tekstā 

– iekārtas) tehnisko apkopju veikšana un iekārtu remonta veikšana, t.sk. iekārtu remontam 

nepieciešamo rezerves daļu piegāde (viss kopā tālāk tekstā – tehniskā apkalpošana), kā arī 

iekārtu remonta ietvaros veikto darbu un uzstādīto rezerves daļu kvalitātes nodrošināšana 

saskaņā ar iepirkuma nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 

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

3.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts šādās 4 (četrās) atsevišķās iepirkuma priekšmeta daļās: 

3.2.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļa "Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, uzstādīto 

liftu un pacēlāja tehniskā apkalpošana" (nolikuma 1. pielikuma 1.1., 2., 3. un 5. punkts); 

3.2.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļa "Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, uzstādītā 

lifta tehniskā apkalpošana" (nolikuma 1. pielikuma 1.2. un 2. punkts); 

3.2.3. iepirkuma priekšmeta 3. daļa "Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, uzstādīto liftu 

un kravas celšanas platformu tehniskā apkalpošana" (nolikuma 1. pielikuma 1.3., 3. un 

4. punkts); 

3.2.4. iepirkuma priekšmeta 4. daļa "Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā, uzstādīto liftu 

un kravas celšanas platformu tehniskā apkalpošana" (nolikuma 1. pielikuma 1.4., 3. un 

4. punkts); 

3.3. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 50750000-7 "Liftu tehniskās apkopes 

pakalpojumi" un  50711000-2 "Ēku elektrotehnisko iekārtu remonta un uzturēšanas 

pakalpojumi". 
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4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

4.1. Iekārtu tehniskās apkopes, remontus un remontam nepieciešamo rezerves daļu piegādi veic 

no līguma spēkā stāšanās dienas līdz brīdim, kad iestājas kāds no turpinājumā minētajiem 

nosacījumiem: 

4.1.1. aprit 5 (pieci) gadi1 no līguma spēkā stāšanās dienas;  

4.1.2. kopējā par attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu2 noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros 

veikto tehniskās apkalpošanas izmaksu summa bez pievienotās vērtības nodokļa sasniedz: 

4.1.2.1. iepirkuma priekšmeta 1. daļā – 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro); 

4.1.2.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļā –  6 000,00 EUR (seši tūkstoši euro); 

4.1.2.3. iepirkuma priekšmeta 3. daļā – 17 000,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši euro); 

4.1.2.4. iepirkuma priekšmeta 4. daļā – 8 990,00 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit  

euro). 

4.2. Līgumu izpildes vietas – Latvijas Bankas ēkas K.Valdemāra ielā 2A, Rīgā, K.Valdemāra 

ielā 1B, Rīgā, Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, un Teātra ielā 3, Liepājā.  

5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA 

5.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu vai par jebkuru 

atsevišķu iepirkuma priekšmeta daļu.  

5.2. Pretendentu piedāvājuma dokumenti: 

5.2.1. pilnībā aizpildīta pretendenta piedāvājuma forma (nolikuma 3. pielikums), aizpildot to 

daļu vai daļas, kurās pretendents nolēmis iesniegt savu piedāvājumu; 

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

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

personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav reģistrēts  

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

personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas valsts kompetenta 

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

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

saimnieciskā darbība un tas netiek likvidēts;  

5.2.3. ja pretendents savas atbilstības no nolikuma izrietošajām pretendenta kvalifikācijas 

prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, pretendents piedāvājumā 

papildus iekļauj šādus dokumentus: 

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

vai resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei;  

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

nolikuma izrietošajām kvalifikācijas prasībām;  

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

apliecības kopiju;  

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

personu apvienības izveidošanu. 

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

termiņš Latvijas Bankā līdz 2018. gada 23. oktobra plkst. 10.00) vai iesniedz Latvijas Bankā 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas) darbadienās no plkst. 8.30 līdz 

                                                 
1 Pusei, sākot ar otro līguma darbības gadu, ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to 

otrai pusei 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš (sk. nolikuma 2. pielikuma 11.4. punktu). 
2 Ja ar pretendentu tiek slēgts līgums par vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, kopējā noslēgtā iepirkuma līguma 

ietvaros veikto tehniskās apkalpošanas izmaksu robežsumma būs vienāda ar visu attiecīgo iepirkuma priekšmeta 

daļu summu. 
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plkst. 17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2018. gada 

23. oktobra plkst. 10.00 ar norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisijai. Iepirkums 

LB/2018/70 "Par liftu un pacēlāju tehnisko apkalpošanu"" un norādot pretendenta nosaukumu 

un adresi. 

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

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

pretendentam. 

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

personālsabiedrība, nav reģistrēts Latvijas Republikā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā 

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

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

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

ja pretendents ir personālsabiedrība, reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvieta valsts kompetenta 

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

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

daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. 

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

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

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

termiņā, Komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. 

6. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN 

IZVĒLE 

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

piedāvājumu šādos gadījumos: 

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 vai 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā minētajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

6.1.2. pretendentam nav vismaz 3 (trīs) gadu pieredze3 tehniskajā specifikācijā (nolikuma 

1. pielikums) minēto vai tām līdzvērtīgu iekārtu apkalpošanā, t.sk. remontu veikšanā; 

6.1.3. pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu 

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

noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

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

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

dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem); 

6.2.2. pretendentu kvalifikācijas prasībai, kas izriet no nolikuma 6.1.2. punkta, ir jāatbilst 

vismaz vienam personu apvienības dalībniekam (personālsabiedrības biedram); 

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

izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina 

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

                                                 

3 Gadījumā, ja pretendents piedāvājumā nebūs iekļāvis nolikuma 3. pielikumā minēto pieredzes apliecinājumu vai 

Komisijai radīsies šaubas par pretendenta pieredzes atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija ir tiesīga 

pieprasīt pretendentam iesniegt detalizētu informāciju par to, kad, kuram pasūtītājam un kādus tieši iekārtu 

tehniskās apkalpošanas darbus pretendents ir veicis. 
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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 katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar 

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

piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir saimnieciski visizdevīgākais. 

6.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst: 

6.5.1. iepirkuma priekšmeta 1., 3. un 4. daļā – piedāvājumu, kura kopējā cena viena kalendāra 

gada laikā veicamajām tehniskajām apkopēm (nolikuma 3. pielikuma 1. punkta tabula), kurai 

pieskaitīta 2 (divas) ārpuskārtas izsaukuma reizes ceļa izdevumu izmaksas (nolikuma 

3. pielikuma 2. punkta tabulas kolonna "Ceļa izdevumi")  un 4 (četras) darba stundu izmaksas 

(nolikuma 3. pielikuma 2. punkta tabulas kolonna "Vienas darba stundas izcenojums"), ir 

viszemākā; 

6.5.2. iepirkuma priekšmeta 2. daļā – piedāvājumu, kura kopējā cena viena kalendāra gada laikā 

veicamajām tehniskajām apkopēm (nolikuma 3. pielikuma 1. punkta tabula), kurai pieskaitīta 

1 (vienas) ārpuskārtas izsaukuma reizes ceļa izdevumu izmaksa (nolikuma 3. pielikuma 

2. punkta tabulas kolonna "Ceļa izdevumi")  un 2 (divas) darba stundu izmaksas (nolikuma 

3. pielikuma 2. punkta tabulas kolonna "Vienas darba stundas izcenojums"), 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 attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā tiek piešķirtas tam pretendentam, kura 

piedāvātā kopējā cena viena kalendārā gada laikā veicamajām tehniskajām apkopēm (nolikuma 

3. pielikuma 1. punkta tabula) ir viszemākā.  

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 kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām 

nolikumā noteiktajām prasībām, un kura piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir 

nākamais saimnieciski izdevīgākais, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. 

7. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

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

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

ieinteresētajiem piegādātājiem papildu informāciju vēlāk nekā 4 (četras) kalendārās dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (e-pasta adrese: konkursi@bank.lv; fakss – 

67022420; adrese – Latvijas Bankas iepirkuma komisijai K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā,  

LV-1050), pieprasījumā norādot iepirkuma identifikācijas numuru un iepirkuma nosaukumu. 

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

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

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

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

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

iekļautā informācija. 

7.3. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod.  
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7.4. Kontaktpersona Latvijas Bankā – Tehniskās pārvaldes vadītāja vietnieks, Ēku sistēmu 

daļas vadītājs Jānis Kreicbergs (tālr. 67022383, mob. tālr. 29244678, e-pasta adrese: 

Janis.Kreicbergs@bank.lv). 

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

rezultātā puses nevienojas, strīdus izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

7.6. Nolikums ir uzrakstīts uz 29 (divdesmit deviņām) lapām, t.sk. nolikuma 1. pielikums uz 

7 (septiņām) lapām, nolikuma 2. pielikums uz 9 (deviņām) lapām un nolikuma 3. pielikums uz 

8 (astoņām) lapām.  

 

*     *     * 
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1. pielikums 

2018. gada 9. oktobra 

 iepirkuma LB/2018/70 nolikumam 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Latvijas Bankas ēkās uzstādītās un tehniskajai apkalpošanai nododamās iekārtas. 

1.1. Latvijas Bankas ēkā K.Valdemāra ielā 2A, Rīgā:  

1.1.1. pasažieru lifts ar elektromehānisku piedziņu, izgatavots ORONA S. Coop. (Spānija), 

uzstādīts 2004. gadā, nominālā celtspēja 450 kg, piedziņai tiek izmantots elektromotors ar 

frekvences pārveidotāju, nominālais lifta kabīnes kustības ātrums 1 m/s, 2 pieturas; 

1.1.2. pasažieru lifts ar hidraulisko piedziņu, izgatavots KONE Elevators (Somija), uzstādīts 

1998. gadā, modelis PH08/06, nominālā celtspēja 630 kg, nominālais lifta kabīnes kustības 

ātrums 0,63 m/s, 4 pieturas; 

1.1.3. skrūves tipa pacēlājs (paredzēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem), izgatavots NTD 

Produkter AB (Zviedrija), uzstādīts 2004. gadā, modelis A-88, nominālā celtspēja 400 kg, 

nominālais kabīnes kustības ātrums 0,15 m/s, 2 pieturas.    

1.2. Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā: 

1.2.1. pasažieru lifts ar elektromehānisku piedziņu, izgatavots KONE Ascensori S.P.A. (Itālija), 

uzstādīts 1999. gadā, modelis PW 08/10-19/DC/03/03/04, nominālā celtspēja 630 kg, 

nominālais kabīnes kustības ātrums 1 m/s, 3 pieturas. 

1.3. Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā: 

1.3.1. pasažieru lifts ar hidraulisko piedziņu, izgatavots THYSSEN Aufzugswerke (Vācija), 

uzstādīts 2001. gadā, modelis SH31A06, nominālā celtspēja 2000 kg, nominālais lifta kabīnes 

kustības ātrums 0,63 m/s, 4 pieturas; 

1.3.2. divi pasažieru lifti ar hidraulisko piedziņu, izgatavoti THYSSEN Aufzugswerke (Vācija), 

uzstādīti 2001. gadā, modelis SH31A00, nominālā celtspēja 2000 kg, nominālais lifta kabīnes 

kustības ātrums 0,25 m/s, 2 pieturas; 

1.3.3. pasažieru/kravas lifts ar hidraulisko piedziņu, izgatavots THYSSEN Aufzugswerke 

(Vācija), uzstādīts 2001. gadā, modelis SH33A00, nominālā celtspēja 6500 kg, nominālais lifta 

kabīnes kustības ātrums 0,25 m/s, 2 pieturas; 

1.3.4. divas kravas celšanas platformas ar hidraulisku piedziņu, izgatavotas TREPEL GmbH 

(Vācija), uzstādītas 2001. gadā, modelis – E40/16/2,nominālā celtspēja 2000 kg, platformas 

celšanas augstums 1,75 m; 

1.3.5. divas kravas celšanas platformas ar hidraulisku piedziņu, izgatavotas TREPEL GmbH 

(Vācija), uzstādītas 2001. gadā, modelis – E40/16/2, nominālā celtspēja 4000 kg, platformas 

celšanas augstums 1,75 m; 

1.3.6. četras kravas celšanas platformas ar hidraulisko piedziņu, izgatavotas "Jihab Sales AB" 

(Zviedrija), uzstādītas 2011. gadā, modelis – JXY2-5/130-1C, nominālā celtspēja 500 kg, 

platformas celšanas augstums 1.3 m. 

1.4. Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā: 

1.4.1. pasažieru/kravas lifts ar hidraulisko piedziņu, izgatavots WITTUR AG (Vācija), uzstādīts 

2003. gadā, nominālā celtspēja 2000 kg, nominālais lifta kabīnes kustības ātrums 0,25 m/s,  

2 pieturas; 

1.4.2. pasažieru/kravas lifts ar hidraulisko piedziņu, izgatavots WITTUR AG (Vācija), uzstādīts 

2003. gadā, nominālā celtspēja 6500 kg, nominālais lifta kabīnes kustības ātrums 0,25 m/s,  

2 pieturas; 
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1.4.3. divas kravas celšanas platformas ar hidraulisku piedziņu, izgatavotas HYMO AB 

(Zviedrija), uzstādītas 2003. gadā, modelis – DX30-18/3.5, nominālā celtspēja 3000 kg, 

platformas celšanas augstums 1,75 m. 

2. Tehniskās apkopes laikā veicamo darbu saraksts un periodiskums liftam ar elektromehānisko 

piedziņu. 

Izpildāmais darbs 
Periodiskums 

1 x mēnesī 1 x ceturksnī 

2.1. Piedziņas elementi: 

2.1.1. Pārbaudīt elektrodzinēja stāvokli, nepieciešamības 

gadījumā veikt tīrīšanu.  X 

2.1.2. Pārbaudīt eļļas līmeni reduktorā, papildināt, ja tas ir 

par zemu. 
X  

2.1.3. Pārbaudīt smērvielas klātbūtni visos ārējos gultņos, 

papildināt, ja tas nepieciešams. 
X  

2.1.4. Pārbaudīt brīvkustību reduktora gultņos un sazobē.  X 

2.1.5. Saeļļot visus blokus mašīntelpā, ja nepieciešams.  X 

2.1.6. Pārbaudīt skriemeļu un bloku rievu stāvokli.  X 

2.1.7. Pārbaudīt visu trošu stāvokli, to stiprinājumus un 

stiprinājumu kronšteinus. 
 X 

2.1.8. Vizuāli pārbaudīt iekārtas vispārējo stāvokli, vai 

iekārtai darbojoties nav novērojama paaugstināta vibrācija 

vai trokšņi,  vai atsevišķi elementi nav pārkarsuši. 

X  

2.2. Drošības ierīces: 

2.2.1. Pārbaudīt bremzes ierīces darbību. Noregulēt, ja 

nepieciešams.  
X  

2.2.2. Pārbaudīt bremžu uzliku un cilindra stāvokli. Notīrīt 

un ieregulēt, ja tas nepieciešams.  X 

2.2.3. Vizuāli pārbaudīt ātruma ierobežotāja darbību un 

nepieciešamības gadījumā noregulēt. Pārbaudīt ātruma 

ierobežotāja elektriskos un mehāniskos elementus. 

 X 

2.2.4. Pārbaudīt visu drošības ķēžu darbību.  X 

2.2.5. Pārbaudīt kabīnes ķērāju un slēdžu darbību. X  

2.3. Vadības ierīces: 

2.3.1. Vadības skapī vizuāli pārbaudīt visu automātikas 

elementu stāvokli un pievilkt elektriskos kontakt-

savienojumus. Ja nepieciešams, nomainīt bojātos elementus. 

X  

2.3.2. Pārbaudīt visus drošinātājus, nomainīt bojātos.  X 

2.3.3. Pārbaudīt iekšējo un ārējo lifta vadības elementu 

darbību. 
X  

2.3.4. Pārbaudīt trauksmes signāla un palīdzības izsaukšanas 

iekārtas darbību lifta kabīnē. 
X  

2.4. Kabīne: 

2.4.1. Vizuāli pārbaudīt visu kabīnes elementu stāvokli un 

funkcionēšanu. 
X  

2.4.2. Pārbaudīt kabīnes durvju piedziņas funkcijas. 

Vajadzības gadījumā veikt tās tīrīšanu, eļļošanu un 

regulēšanu. 

X  
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Izpildāmais darbs 
Periodiskums 

1 x mēnesī 1 x ceturksnī 

2.4.3. Pārbaudīt, vai kabīne apstājas pareizi visos stāvos un 

noteiktās precizitātes robežās. 
X  

2.4.4. Pārbaudīt indikatoru, spiedpogu un atslēgu slēdžu 

darbību. 
 X 

2.4.5. Pārbaudīt darba un avārijas apgaismojumu.  X 

2.4.6. Pārbaudīt durvju atkārtotās atvēršanas funkciju 

(fotoelementu, drošības malu u.c.). 
X  

2.4.7. Pārbaudīt eļļas līmeni eļļotājā uz kabīnes. Papildināt, 

ja nepieciešams. Pārliecināties, ka eļļošana notiek. 
X  

2.4.8. Pārbaudīt un iztīrīt kabīnes vadkurpes. Pieregulēt, ja 

nepieciešams. 
X  

2.4.9. Pārbaudīt trošu stāvokli, nospriegojumu, stiprinājumus 

visām trosēm un savienojumiem uz kabīnes. 

Nepieciešamības gadījumā noregulēt, vaļīgos stiprinājumus 

pievilkt. 

 X 

2.5. Šahta: 

2.5.1. Pārbaudīt visus slēdžus (kontaktus) šahtā, to stāvokli, 

novietojumu, stiprinājumu. Saeļļot, ja nepieciešams. 
X  

2.5.2. Pārbaudīt visu šahtas magnētu un optisko devēju 

funkcionēšanu un stiprinājumus.  X 

2.5.3. Pārbaudīt piekarkabeļu stāvokli. 
 X 

2.5.4. Pārbaudīt, vai visi sliekšņu aizsargvairogi un durvju 

mehānisma nosegvairogi ir uzstādīti un droši nostiprināti.  X 

2.5.5. Pārbaudīt, vai pretsvars neatrodas pārāk zemu, vai 

troses nav izstiepušās. Ja nepieciešams, noregulēt un 

pieskrūvēt. 

X  

2.5.6. Pārbaudīt vadsliedes, to nodilumu un stiprinājumus. 
 X 

2.5.7. Pārbaudīt un notīrīt pretsvara vadkurpes, noregulēt tās, 

ja nepieciešams.  X 

2.5.8. Pārbaudīt eļļas līmeni eļļotājos uz pretsvara. Ja 

nepieciešams, papildināt eļļu un pārliecināties, ka vadsliedes 

tiek eļļotas. 

X  

2.5.9. Pārbaudīt šahtas durvju piedziņas mehānisma 

funkcionēšanu. Vajadzības gadījumā veikt tā tīrīšanu, 

eļļošanu un regulēšanu. 

X  

2.6. Reizi gadā pēc rakstiska pieprasījuma veikt lifta sagatavošanu kārtējai pārbaudei un tā 

nodošanu inspicējošai organizācijai. 

2.7. Pēc rakstiska pieprasījuma (orientējoši divas reizes gadā) veikt šahtas stikloto virsmu 

mazgāšanu no iekšpuses un kabīnes stikloto virsmu mazgāšanu no ārpuses (tikai ēkā 

K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, uzstādītajam liftam). 
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3. Tehniskās apkopes laikā veicamo darbu saraksts un periodiskums liftam ar hidraulisko 

piedziņu. 

Izpildāmais darbs 
Periodiskums 

1 x mēnesī 1 x ceturksnī 

3.1. Hidropiedziņa: 

3.1.1. Pārbaudīt lifta hidrocilindra stāvokli, blīvumu un 

stiprinājumus. 
X  

3.1.2. Pārbaudīt spiedvadus, kā arī to savienojumu stāvokli 

un blīvumu.  
X  

3.1.3. Pārbaudīt noslēgarmatūras funkcionēšanu. X  

3.1.4. Pārbaudīt eļļas sūkņa darbību.  X 

3.1.5. Pārbaudīt eļļas līmeni un tīrību.  X 

3.1.6. Pārbaudīt atgaisošanas ierīci.  X 

3.1.7. Pārbaudīt stiprinājumus. X  

3.1.8. Pārbaudīt manometru darbību.  X 

3.1.9. Pārbaudīt avārijas nolaišanas ventili.  X 

3.1.10. Pārbaudīt rokas sūkni.  X 

3.1.11. Pārbaudīt vārstu bloka un drošības vārsta darbību. 
 X 

3.2. Drošības ierīces: 

3.2.1. Vizuāli pārbaudīt ātruma ierobežotāja darbību un 

nepieciešamības gadījumā noregulēt. Pārbaudīt ātruma 

ierobežotāja elektriskos un mehāniskos elementus. 
 X 

3.2.2. Pārbaudīt visu drošības ķēžu darbību. 
 X 

3.2.3. Pārbaudīt kabīnes ķērāju un slēdžu darbību. X  

3.3. Vadības ierīces: 

3.3.1. Vadības skapī vizuāli pārbaudīt visu automātikas 

elementu stāvokli un pievilkt elektriskos kontakt-

savienojumus. Ja nepieciešams, nomainīt bojātos elementus. 

X  

3.3.2. Pārbaudīt visus drošinātājus, nomainīt bojātos.  X 

3.3.3. Pārbaudīt iekšējo un ārējo lifta vadības elementu 

darbību. 
X  

3.3.4. Pārbaudīt trauksmes signāla un palīdzības izsaukšanas 

iekārtas darbību lifta kabīnē. 
X  

3.3.5. Nolasīt lifta vadības bloka atmiņā uzkrātos traucējuma 

kodus4, veikt traucējumu analīzi un izstrādāt fiksēto 

traucējumu atkārtošanās gadījumu novēršanas pasākumus 

(tikai ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, uzstādītajiem liftiem). 

X 

 

3.4. Kabīne: 

3.4.1. Vizuāli pārbaudīt visu kabīnes elementu stāvokli un 

funkcionēšanu. 
X  

3.4.2. Pārbaudīt kabīnes durvju piedziņas mehānisma 

funkcionēšanu. Vajadzības gadījumā veikt tā tīrīšanu, 

eļļošanu un regulēšanu. 

X  

3.4.3. Pārbaudīt, vai kabīne apstājas pareizi visos stāvos un 

noteiktās precizitātes robežās. 
X  

                                                 
4 Darba veikšanai nepieciešamo THYSSEN liftu apkalpošanas moduli nodrošina izpildītājs! 
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Izpildāmais darbs 
Periodiskums 

1 x mēnesī 1 x ceturksnī 

3.4.4. Pārbaudīt indikatoru, spiedpogu un atslēgas slēdžu 

darbību. 
 X 

3.4.5. Pārbaudīt darba un avārijas apgaismojumu.  X 

3.4.6. Pārbaudīt durvju atkārtotās atvēršanas funkciju 

(fotoelementu, drošības malu u.c.). 
X  

3.4.7. Pārbaudīt eļļas līmeni eļļotājā uz kabīnes. Ja 

nepieciešams, papildināt un pārliecināties, ka eļļošana 

notiek. 

X  

3.4.8. Pārbaudīt un iztīrīt kabīnes vadkurpes. Ja 

nepieciešams, pieregulēt. 
X  

3.4.9. Pārbaudīt trošu stāvokli, nospriegojumu, stiprinājumus 

visām trosēm un savienojumiem pie kabīnes. 

Nepieciešamības gadījumā pieregulēt, vaļīgos stiprinājumus 

pievilkt. 

 X 

3.5. Šahta: 

3.5.1. Pārbaudīt visus slēdžus (kontaktus) šahtā, to stāvokli, 

novietojumu, stiprinājumu. Vajadzības gadījumā saeļļot. 
X  

3.5.2. Pārbaudīt visu šahtas magnētu un optisko devēju 

funkcionēšanu un stiprinājumus. 
 X 

3.5.3. Pārbaudīt piekarkabeļu stāvokli.  X 

3.5.4. Pārbaudīt, vai visi sliekšņu aizsargvairogi un durvju 

mehānisma nosegvairogi ir uzstādīti un droši nostiprināti. 
 X 

3.5.5. Pārbaudīt vadsliedes, to nodilumu un stiprinājumus.  X 

3.5.6. Pārbaudīt šahtas durvju piedziņas mehānisma 

funkcionēšanu. Vajadzības gadījumā veikt tā tīrīšanu, 

eļļošanu un regulēšanu. 

X  

3.5.7. Pārbaudīt trošu bloku riteņu gultņu stāvokli. 

Vajadzības gadījumā ieeļļot gultņus. 
 X 

3.6. Reizi gadā pēc rakstiska pieprasījuma veikt lifta sagatavošanu kārtējai pārbaudei un tā 

nodošanu inspicējošai organizācijai. 

4. Tehniskās apkopes laikā veicamo darbu saraksts un periodiskums kravas celšanas 

platformām. 

Izpildāmais darbs 
Periodiskums 

1 x pusgadā 1 x gadā 

4.1. Hidropiedziņa: 

4.1.1. Pārbaudīt platformas hidrocilindra stāvokli, blīvumu un 

stiprinājumus. X  

4.1.2. Pārbaudīt spiedvadus, kā arī to savienojumu stāvokli 

un blīvumu. 
X  

4.1.3. Pārbaudīt noslēgarmatūras funkcionēšanu. X  

4.1.4. Pārbaudīt eļļas sūkņa darbību.  X 

4.1.5. Pārbaudīt eļļas līmeni un tīrību.  X 

4.1.6. Veikt iekārtas atgaisošanu  X 

4.1.7. Pārbaudīt avārijas nolaišanas ventili.  X 

4.1.8. Pārbaudīt vārstu bloka un drošības vārsta darbību.  X 

4.2. Drošības ierīces: 
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Izpildāmais darbs 
Periodiskums 

1 x pusgadā 1 x gadā 

4.2.1. Pārbaudīt drošības kontaktu darbību. X  

4.2.2. Pārbaudīt buferietaisi. X  

4.3. Vadības ierīces: 

4.3.1. Pārbaudīt visu vadības un automātikas elementu 

stāvokli un pievilkt elektriskos kontaktsavienojumus. Ja 

nepieciešams, nomainīt bojātos elementus. 

 X 

4.3.2. Pārbaudīt platformas vadības elementu un avārijas 

izslēgšanas darbību. 
X  

4.3.3. Pārbaudīt visus drošinātājus, nomainīt bojātos.  X 

4.4. Platforma un piedziņas mehānika: 

4.4.1. Vizuāli pārbaudīt visu platformas elementu stāvokli un 

stiprinājumus. 
X  

4.4.2. Pārbaudīt platformas piedziņas šarnīru mehānisma 

funkcionēšanu, ruļļu, gultņu un locīklu nolietojumu. Veikt 

tīrīšanu, eļļošanu un regulēšanu. 

 X 

4.4.3. Notīrīt atbalsta kustības vadotnes.  X 

4.4.4. Pārbaudīt, vai platforma apstājas pareizi gala stāvokļos. X  

4.5. Šahta: 

4.5.1. Pārbaudīt šahtas vizuālo stāvokli. Ja nepieciešams, 

veikt tīrīšanu. 
 X 

 

5. Tehniskās apkopes laikā veicamo darbu saraksts skrūves tipa pasažieru pacēlājam, kas 

paredzēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem (tehniskās apkopes veic reizi ceturksnī). 

Izpildāmais darbs 

5.1. Piedziņas elementi: 

5.1.1. Notīrīt putekļus no elektrodzinēja. 

5.1.2. Pārbaudīt skrūves smērvielu. Ja nepieciešams, notīrīt skrūvi un saeļļot ar jaunu, 

iekārtas ražotāja rekomendētu smērvielu. 

5.1.3. Pārbaudīt smērvielas klātbūtni visos ārējos gultņos, papildināt, ja tas nepieciešams. 

5.1.4. Pārbaudīt brīvkustību skrūves stiprinājuma vietās, gultņos un sazobē. 

5.1.5. Saeļļot visus blokus, ja nepieciešams. 

5.1.6. Pārbaudīt visus skrūves stiprinājumus un stiprinājumu kronšteinus. 

5.1.7. Vizuāli pārbaudīt iekārtas vispārējo stāvokli, vai iekārtai darbojoties nav novērojama 

paaugstināta vibrācija vai neparasti trokšņi, vai atsevišķi elementi nav pārkarsuši.  

5.2. Drošības ierīces: 

5.2.1. Pārbaudīt visu drošības ķēžu darbību. 

5.3. Vadības ierīces: 

5.3.1. Vadības skapī vizuāli pārbaudīt visu automātikas elementu stāvokli un pievilkt 

elektriskos kontaktsavienojumus. Ja nepieciešams, nomainīt bojātos elementus un veikt 

vadības skapja un visu automātikas elementu tīrīšanu. 

5.3.2. Pārbaudīt visus drošinātājus, nomainīt bojātos. 

5.3.3. Pārbaudīt vadības elementu darbību. 

5.3.4. Pārbaudīt trauksmes signāla darbību kabīnē. 

5.4. Kabīne: 

5.4.1. Vizuāli pārbaudīt visu kabīnes elementu stāvokli un funkcionēšanu. Vajadzības 

gadījumā veikt tīrīšanu. 
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Izpildāmais darbs 

5.4.2. Pārbaudīt un iztīrīt kabīnes vadkurpes. Pieregulēt, ja nepieciešams. 

5.4.3. Pārbaudīt, vai kabīne apstājas pareizi abos stāvos un noteiktās precizitātes robežās. 

5.4.4. Pārbaudīt indikatoru, spiedpogu un atslēgu slēdžu darbību. 

5.4.5. Pārbaudīt vadības elementu apgaismojumu. 

5.5. Šahta: 

5.5.1. Pārbaudīt skrūves šahtas stāvokli. Vajadzības gadījumā veikt tīrīšanu. 

5.5.2. Pārbaudīt visus slēdžus (kontaktus) šahtā, to stāvokli, novietojumu, stiprinājumu. 

Saeļļot, ja nepieciešams. 

5.5.3. Pārbaudīt piekarkabeļu stāvokli. Vajadzības gadījumā veikt tīrīšanu. 

5.5.4. Pārbaudīt vadsliedes, to nodilumu un stiprinājumus. Vajadzības gadījumā veikt 

tīrīšanu. 

5.5.5. Pārbaudīt šahtas durvju piedziņas mehānisma funkcionēšanu. Vajadzības gadījumā 

veikt tā tīrīšanu, eļļošanu un regulēšanu. 

5.5.6. Pārbaudīt šahtas grīdu. Vajadzības gadījumā veikt tīrīšanu. 
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2. pielikums 

2018. gada 9. oktobra 

iepirkuma LB/2018/70 nolikumam 

 

 

Rīgā 2018. gada __.____________                                                                           PROJEKTS  

 

 

LĪGUMS  
Nr. LB-07/2018/_____ 

 

 

Par liftu un pacēlāju tehnisko apkalpošanu 
(iepirkums LB/2018/70) 

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

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

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

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

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

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

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas saskaņā ar iepirkuma LB/2018/70 

nolikumu un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu šā iepirkuma priekšmeta __. (numurs) daļā (līguma 

1. pielikums) izpildīt šādus pasākumus: 

1.1.1. veikt PASŪTĪTĀJA ēkā (ēkās) ______________________________ (objektu adreses) 

uzstādīto ____________________________ (tehniskai apkalpošanai nododamās iekārtas) 

(tālāk tekstā – iekārtas) tehniskās apkopes saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma 

2. pielikums) un iekārtu tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām (viss kopā tālāk tekstā 

– tehniskās apkopes); 

1.1.2. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt iekārtas bojājumu novēršanu (tālāk tekstā arī – 

remonts) un tam nepieciešamo rezerves daļu piegādi; 

1.1.3. nodrošināt iekārtu remontu ietvaros veikto darbu un piegādāto detaļu kvalitāti (tālāk 

tekstā – garantija). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic līguma 1.1.1. un 1.1.2. punktā minētos pasākumus (tālāk tekstā kopā – 

tehniskā apkalpošana) no līguma spēkā stāšanās dienas līdz brīdim, kad iestājas kāds no 

turpinājumā minētajiem nosacījumiem: 

2.1.1. aprit 5 (pieci) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas; 

2.1.2. kopējā līguma ietvaros veiktās tehniskās apkalpošanas izmaksu summa sasniedz _______ 

EUR (________________________) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

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

izpildes dienas (tālāk tekstā – GARANTIJAS LAIKS). 
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2.3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai līguma saistību 

izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

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

sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. Lai īstenotu drošības pasākumus, kas nepieciešami PASŪTĪTĀJA objekta aizsardzībai pret 

fiziskiem apdraudējumiem, IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās 

personas, kas pildīs līgumu objektā, vārdu, uzvārdu un personas kodu, un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM krāsainu (JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju, 10 (desmit) 

darbadienas pirms tā uzsāk pildīt līgumu objektā. PASŪTĪTĀJS ievēro spēkā esošajos 

normatīvajos aktos, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 

Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 

brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), noteiktos 

personas datu pārziņa pienākumus. Papildu informācija par PASŪTĪTĀJA veikto fizisku 

personu datu apstrādi un šo datu aizsardzību pieejama PASŪTĪTĀJA interneta vietnē 

www.bank.lv. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

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

IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

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

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

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

nesamērīgi lielus izdevumus, IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu 

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

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 

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

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

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

tās izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā rakstiski 

paziņo PASŪTĪTĀJAM, kura IZPILDĪTĀJA fiziskā persona IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs 

līguma izpildi.  

3.7. Ja mainās līguma 3.6. punktā minētā fiziskā persona, IZPILDĪTĀJS nekavējoties rakstiski 

paziņo par to PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā 

laikā, izņemot valsts svētku dienas. 

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

saviem līdzekļiem nodrošina līguma izpildes rezultātā radušos atkritumu savākšanu un 

utilizēšanu, t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj netīrumu izplatīšanos, kas rodas vai varētu 

rasties līguma izpildes rezultātā. 

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

iekšējās kārtības, ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma izpildi saistītos normatīvos 

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

ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē 

PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. 

instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA 

nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā un visā laikposmā, kad 

līgums PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par 

darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ir IZPILDĪTĀJA ______________ 

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

___________________).  

3.12. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt saistītās personas, par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju 

PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma LB/2018/70 nolikuma prasībām un uz kuras iespējām 

IZPILDĪTĀJS ir balstījies no iepirkuma LB/2018/70 nolikuma izrietošo kvalifikācijas prasību 

izpildei, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 62. panta nosacījumiem.  

4. TEHNISKO APKOPJU IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS veic tehniskās apkopes atbilstoši tehniskajā specifikācijā 

(līguma 2. pielikums) noteiktajam iekārtu tehnisko apkopju darba apjomam un periodiskumam. 

IZPILDĪTĀJS vismaz 2 (divas) darbadienas iepriekš saskaņo ar PASŪTĪTĀJU tehniskās 

apkopes darbu veikšanas dienu un laiku.  

4.2. IZPILDĪTĀJS pēc katras tehniskās apkopes izpildes reizes iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

aizpildītu iekārtu tehniskās apkopes protokolu un rēķinu. 

4.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tehniskās apkopes protokola saņemšanas 

pārbauda tehniskās apkopes izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tās izpildi, vai, 

ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē tehniskās apkopes izpildes trūkumu, iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt tehniskās apkopes izpildi. 

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

saviem līdzekļiem novērš atteikumā minēto trūkumu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 

(desmit) darbadienu laikā pēc tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas 

pārbauda tehniskās apkopes izpildes atbilstību līguma noteikumiem un to pieņem, parakstot 

tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu to pieņemt. 

4.5. Tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad tehniskā apkope ir pabeigta, ja 

PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis tehniskās apkopes izpildi līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS ir novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir 

pieņēmis tehniskās apkopes izpildi līguma 4.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

5. IEKĀRTAS REMONTA IZPILDES KĀRTĪBA 

5.1. Ja IZPILDĪTĀJS tehniskās apkopes laikā vai ārpuskārtas izsaukuma laikā konstatē iekārtas 

defektu, IZPILDĪTĀJS par to nekavējoties paziņo PASŪTĪTĀJAM. 

5.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē iekārtas defektu, PASŪTĪTĀJS par to paziņo IZPILDĪTĀJAM 

pa faksu __________, e-pastu _____________________ vai mobilo tālruni ____________. 

Saņemot iekārtas defekta pieteikumu darbadienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00, 
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IZPILDĪTĀJS nodrošina tehniskā personāla ierašanos un bojājuma novēršanas uzsākšanu ne 

vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas. Saņemot iekārtas 

defekta pieteikumu citā laikā, IZPILDĪTĀJS nodrošina tehniskā personāla ierašanos un 

bojājuma novēršanas uzsākšanu ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā pēc pieteikuma 

saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

5.3. Ja iekārtas remontu var veikt nekavējoties, IZPILDĪTĀJS pa tālruni saskaņo ar 

PASŪTĪTĀJU maksu par iekārtas remontu, ņemot vērā IZPILDĪTĀJA piedāvājumā (līguma 

1. pielikums) noteiktos IZPILDĪTĀJA ierašanās un darba stundas izcenojumus iekārtu 

remontam ārpuskārtas izsaukuma gadījumā. 

5.4. Ja iekārtas remontu nevar veikt nekavējoties, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

ierašanās iekārtas atrašanās vietā vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai tāmi, kurā norāda iekārtas remonta darbu apjomu, izpildes 

termiņu un maksu par iekārtas remontu, ņemot vērā IZPILDĪTĀJA piedāvājumā (līguma  

1. pielikums) noteiktos IZPILDĪTĀJA ierašanās un darba stundas izcenojumus iekārtu 

remontam ārpuskārtas izsaukuma gadījumā. 

5.5. IZPILDĪTĀJS uzsāk iekārtas remontu tikai pēc tā saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU līguma 

5.3. punktā noteiktajā kārtībā vai līguma 5.4. punktā minētās tāmes abpusējas saskaņošanas 

rakstveidā. 

5.6. IZPILDĪTĀJS piegādā iekārtas remontam nepieciešamās detaļas. 

5.7. Pēc iekārtas remonta pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM remonta 

veikšanas uzskaites dokumentu (IZPILDĪTĀJA izstrādāta dokumenta forma, kurā iekļauta šāda 

informācija: remontētā iekārta, defekta apraksts, veiktā remonta apraksts, remonta veikšanai 

patērētais laiks, remonta veicējs). PASŪTĪTĀJS paraksta šo remonta veikšanas uzskaites 

dokumentu, apliecinot iekārtas remonta veikšanas faktu. 

5.8. IZPILDĪTĀJS pēc iekārtas remonta pabeigšanas līdz nākamā mēneša 5. datumam iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM rēķinu saskaņā ar saskaņoto remonta tāmi, kā arī, ja PASŪTĪTĀJS to 

pieprasījis, defekta rašanās iemesla aprakstu un rekomendācijas, kuru īstenošana ļautu nākotnē 

samazināt šāda defekta atkārtošanās iespēju. 

5.9. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtas remonta pabeigšanas, remonta 

veikšanas uzskaites dokumentu, rēķina un defekta analīzes saņemšanas, ja tādu pieprasījis 

PASŪTĪTĀJS, pārbauda remonta izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem iekārtas 

remonta izpildi vai, ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē remonta izpildes trūkumu, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt iekārtas remonta izpildi.  

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

saviem līdzekļiem novērš atteikumā minētos trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu iekārtas remonta nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtas remonta nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas 

pārbauda iekārtas remonta izpildes atbilstību līguma noteikumiem un to pieņem, parakstot 

iekārtas remonta nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu to pieņemt. 

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

ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis iekārtas remonta izpildi līguma 5.9. punktā noteiktajā kārtībā. 

PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā iekārtas remonta izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS ir novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM iekārtas remonta nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir 

pieņēmis iekārtas remonta izpildi līguma 5.10. punktā noteiktajā kārtībā. 
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6. GARANTIJA UN TĀS NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē iekārtas remonta ietvaros veiktā darba vai uzstādītās detaļas 

trūkumu vai defektu (tālāk tekstā – defekts), kas nav radies iekārtas nepareizas ekspluatācijas 

rezultātā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības GARANTIJAS LAIKĀ iesniegt IZPILDĪTĀJAM 

rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums).  

6.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu par saviem līdzekļiem 2 (divu) nedēļu 

laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā laikā. 

6.3. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

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

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta 

novēršanu. 

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

saviem līdzekļiem novērš defekta novēršanas nepilnības un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 

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

pārbauda defekta novēršanas izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem defekta 

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

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

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

paziņojumā norādītos defektus vai atteikumā minētos defekta novēršanas trūkumus un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta novēršanu līguma 6.4. vai 6.5. punktā 

noteiktajā kārtībā. 

6.7. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 6.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 6.2. punktam 

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

defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS attiecīgā defekta novēršanai var izvēlēties citu izpildītāju, 

par kura pakalpojumiem IZPILDĪTĀJS samaksā 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

rēķina saņemšanas. 

6.8. IZPILDĪTĀJS nodrošina garantijas saistību izpildes ietvaros veikto darbu un piegādāto 

detaļu kvalitāti līguma 6.1. – 6.7. punktā noteiktajā kārtībā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no 

attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

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

garantijas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

7. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

7.1. Maksa par iekārtu tehniskajām apkopēm tiek aprēķināta saskaņā ar IZPILDĪTĀJA 

piedāvājumā (līguma 1. pielikums) noteiktajiem tehniskās apkopes izcenojumiem, tiem 

piemērojot spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli. 

7.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par veiktajām iekārtu tehniskajām 

apkopēm 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtu tehnisko apkopju izpildes pieņemšanas un 

rēķina saņemšanas. 
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7.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par veikto iekārtas remontu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc iekārtas remonta izpildes pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 

7.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinu PASŪTĪTĀJA Finanšu pārvaldei. PUSES vienojas, ka 

IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi 

rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā 

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

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus IZPILDĪTĀJA vainas dēļ nodarītos 

zaudējumus. 

8.2. Ja PUSĒM rodas domstarpības par nodarīto zaudējumu apmēru, PUSES pieaicina 

neatkarīgu ekspertu. Izdevumus, kas saistīti ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā 

PUSE. 

8.3. Ja IZPILDĪTĀJS līdz līguma 4.1. punktā norādītajā kārtībā saskaņotā termiņa vai līdz 

attiecīgā kalendārā mēneša, kurā IZPILDĪTĀJAM jāveic iekārtu kārtējo tehnisko apkopi, ja 

IZPILDĪTĀJS nav saskaņojis apkopes laiku līguma 4.1. punktā norādītajā kārtībā, beigām 

neveic iekārtas kārtējo tehnisko apkopi, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% 

(viena procenta) apmērā no līguma 1. pielikumā noteiktās vienas tehniskās apkopes cenas par 

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

1. pielikumā noteiktās vienas tehniskās apkopes cenas. 

8.4. Par līguma 5.2. punktā noteiktā vai līguma 5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa 

nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5,00 EUR (pieci euro) par katru 

nokavēto stundu, bet kopā ne vairāk kā 50.00 EUR (piecdesmit euro). 

8.5. Par līguma 5.4. punktā noteiktā vai līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā tāmes 

iesniegšanas termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5,00 EUR 

(pieci euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 50,00 EUR (piecdesmit 

euro). 

8.6. Par atbilstoši līguma 5.4. punktam saskaņotā iekārtas remonta izpildes termiņa nokavējumu 

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

maksas par attiecīgās iekārtas remontu par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk 

kā 10% (desmit procentu) no saskaņotās maksas par attiecīgās iekārtas remontu. 

8.7. Par līguma 6.2. punktā noteiktā vai atbilstoši līguma 6.2. punktam saskaņotā iekārtas 

remonta ietvaros veiktā darba vai piegādātās detaļas defekta novēršanas termiņa nokavējumu 

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

maksas par attiecīgo iekārtas remontu par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk 

kā 10% (desmit procentu) no saskaņotās maksas par attiecīgo iekārtas remontu. 

8.8. Par līguma 6.7. punktā noteiktā rēķina samaksas termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par 

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

maksājuma summas. 

8.9. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA 

rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA 

maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem. 

8.10. Par līguma 7.2. vai 7.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par 
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katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kavētā 

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

darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

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

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

noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. Ja nokavēta kādas 

līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš noteikts stundās, līgumsods 

aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā stundā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes 

termiņa un ietver stundu, kurā saistība izpildīta. 

9. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

9.2. Līguma 9.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku un 

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

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. 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). 

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

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

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

10.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

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

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

11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

11.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, 

neatlīdzinot zaudējumus un rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

11.1.1. ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti neievēro tehniskajā specifikācijā (līguma 2. pielikums) 

noteikto iekārtu tehnisko apkopju periodiskumu; 

11.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē kārtējo iekārtu tehniskās apkopes termiņu, līguma 5.4. punktā 

noteikto vai atbilstoši līguma 5.4. punktam saskaņoto remonta tāmes iesniegšanas termiņu, 

atbilstoši līguma 5.4. punktam saskaņoto remonta izpildes termiņu, līguma 6.2. punktā noteikto 

vai atbilstoši līguma 6.2. punktam saskaņoto termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās 

dienas; 

11.1.3. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4. vai 3.6.–3.12. punkta 

noteikumiem;  

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

11.1.5. ja līguma izpildes laikā attiecībā uz IZPILDĪTĀJU vai citu Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktu personu ir piemērotas starptautiskās 

vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas  

Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 
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11.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 11.1.1., 11.1.2. vai 

11.1.3. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par 

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

procentu) apmērā no IZPILDĪTĀJA piedāvājumā (līguma 1. pielikums) noteiktās kopējās cenas 

viena kalendārā gada laikā veicamajām tehniskajām apkopēm. 

11.3. 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. 

11.4. PUSEI, sākot ar otro līguma darbības gadu, ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un 

neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI 

60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 

12. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

12.1. 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. 

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

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI  

13.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

13.1.1. izpildīt līguma 3.3. – 3.5., 3.8. 4.1., 5.2. un 5.7. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA 

Tehniskās pārvaldes____________________ (amats, vārds, uzvārds); 

13.1.2. parakstīt līguma 4.3., 4.4., 5.9., 5.10., 6.4. un 6.5. punktā minēto motivēto atteikumu, 

līguma 4.4., 5.10., 6.4. un 6.5. punktā minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, saskaņot iekārtas 

remontu līguma 5.3. punktā noteiktajā kārtībā, saskaņot remonta tāmes iesniegšanas termiņu 

līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā, izpildīt līguma 5.8. punkta noteikumus un saskaņot 

defekta novēršanas termiņu līguma 6.2. punktā noteiktajā kārtībā – PASŪTĪTĀJA Tehniskās 

pārvaldes Ēku sistēmu daļas vadītājs; 

13.1.3. saskaņot remontu tāmes līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā un parakstīt līguma 

6.1. punktā minēto paziņojumu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

13.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

13.4. Līgums uzrakstīts uz __ (vārdiem) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz _ (vārdiem) lapām un 

2. pielikums uz _ (vārdiem) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

14. PUŠU REKVIZĪTI 

14.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV 90000158236. 

Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0LVL 1750 5010 0, BIC kods LACBLV2X. 

14.2. IZPILDĪTĀJS – ________________ (nosaukums), ________________ (juridiskā 

adrese), reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. ___________ 

un Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. ______________. Norēķinu konts: 
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_________________ (bankas nosaukums), Nr. _____________________, kods: 

________________. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

_______________  _____________            

2018. gada __ . _______ 

_______________  _____________            

2018. gada __ . _______ 
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3. pielikums 

2018. gada 9. oktobra 

iepirkuma LB/2018/70 nolikumam 

 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1. DAĻAI 

______________________________________________________________ piedāvā veikt
 (pretendenta nosaukums) 
Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, uzstādīto liftu un pacēlāja tehnisko 

apkalpošanu par šādu cenu: 

1. Viena kalendārā gada laikā veicamo iekārtu tehnisko apkopju cena, ieskaitot palīgmateriālu 

un kopšanas materiālu izmaksas, liftu sagatavošanu un nodošanu inspekcijas pārbaudei, t.sk. 

nodokļus un nodevas, izņemot PVN: 

Nr. 

p.k. 
Darbu veids 

Vienas 

tehniskās 

apkopes cena 

(EUR, bez 

PVN ) 

Apkopes 

reižu 

skaits 

gadā 

Apkopju cena 

kopā (EUR, 

bez PVN) 

1. 
Pasažieru lifta ORONA ar elektromehānisko 

piedziņu tehniskā apkope  
 12  

2. 
Pasažieru lifta KONE PH08/06 ar hidraulisko 

piedziņu tehniskā apkope 
 12  

3. 
Skrūves tipa pasažieru pacēlāja NTD A-88 

tehniskā apkope  
 4  

Kopējā cena viena kalendāra gada laikā  

veicamajām tehniskajām apkopēm (EUR, bez PVN): 
 

2. Darba samaksa par ierašanos un iekārtu bojājumu novēršanu ārpuskārtas izsaukuma 

gadījumā, ja izsaukuma laikā tiek veikts darbs, kas nav attiecināms uz tehniskās apkopes 

darbiem (EUR bez PVN, nav atkarīgs no iesaistīto personu skaita): 

Nr.  

p.k. 

Objekta atrašanās 

vieta 

Ceļa izdevumi (EUR, bez 

PVN ) 

Vienas darba stundas 

izcenojums*       

(EUR, bez PVN ) 

1. Rīga   

* Remonta darba stundu uzskaitē ierašanās laiks netiek ņemts vērā. 

Apliecinām, ka pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze tehniskajā specifikācijā 

(nolikuma 1. pielikums) minēto vai tām līdzvērtīgu iekārtu apkalpošanā, t.sk. remontu 

veikšanā. 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

iepirkuma "Par liftu un pacēlāju tehnisko apkalpošanu" (iepirkums LB/2018/70) nolikumā 

norādītajām prasībām. 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai; 
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 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: 
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PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2. DAĻAI 

______________________________________________________________ piedāvā veikt
 (pretendenta nosaukums) 
Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, uzstādītā lifta tehnisko apkalpošanu par šādu 

cenu: 

1. Viena kalendārā gada laikā veicamo lifta tehnisko apkopju cena, ieskaitot palīgmateriālu un 

kopšanas materiālu izmaksas, lifta sagatavošanu un nodošanu inspekcijas pārbaudei, t.sk. 

nodokļus un nodevas, izņemot PVN: 

Nr. 

p.k. 
Darbu veids 

Vienas 

tehniskās 

apkopes cena 

(EUR, bez 

PVN ) 

Apkopes 

reižu 

skaits 

gadā 

Apkopju cena 

kopā (EUR, 

bez PVN) 

1. 
Pasažieru lifta KONE ar hidraulisko piedziņu 

tehniskā apkope  
 12  

2. 

Lifta šahtas stikloto virsmu mazgāšana no 

šahtas puses un lifta kabīnes stiklu mazgāšana 

no kabīnes ārpuses 

 2  

Kopējā cena viena kalendāra gada laikā  

veicamajām tehniskajām apkopēm (EUR, bez PVN): 
 

2. Darba samaksa par ierašanos un iekārtu bojājumu novēršanu ārpuskārtas izsaukuma 

gadījumā, ja izsaukuma laikā tiek veikts darbs, kas nav attiecināms uz tehniskās apkopes 

darbiem (EUR bez PVN, nav atkarīgs no iesaistīto personu skaita): 

Nr.  

p.k. 

Objekta atrašanās 

vieta 

Ceļa izdevumi (EUR, bez 

PVN ) 

Vienas darba stundas 

izcenojums*       

(EUR, bez PVN ) 

1. Rīga   

* Remonta darba stundu uzskaitē ierašanās laiks netiek ņemts vērā. 

Apliecinām, ka pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze tehniskajā specifikācijā 

(nolikuma 1. pielikums) minēto vai tām līdzvērtīgu iekārtu apkalpošanā, t.sk. remontu 

veikšanā. 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

iepirkuma "Par  liftu un pacēlāju tehnisko apkalpošanu" (iepirkums LB/2018/70) nolikumā 

norādītajām prasībām. 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums ) 

…………………………….…………………………….……………………………. 
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Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts:  

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

Datums: 
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PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 3. DAĻAI 

___________________________________________________ piedāvā veikt Latvijas Bankas 
 (pretendenta nosaukums) 
ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, uzstādīto liftu un kravas celšanas platformu tehnisko apkalpošanu 

par šādu cenu: 

1. Viena kalendārā gada laikā veicamo iekārtu tehnisko apkopju cena, ieskaitot palīgmateriālu 

un kopšanas materiālu izmaksas, liftu sagatavošanu un nodošanu inspekcijas pārbaudei, t.sk. 

nodokļus un nodevas, izņemot PVN: 

Nr. 

p.k. 
Darbu veids 

Vienas 

tehniskās 

apkopes cena 

(EUR, bez 

PVN ) 

Apkopes 

reižu 

skaits 

gadā 

Apkopju cena 

kopā (EUR, 

bez PVN) 

1. 
Pasažieru lifta THYSSEN SH31A06 ar 

hidraulisko piedziņu tehniskā apkope  
 12  

2. 
Divu pasažieru liftu THYSSEN SH31A00 ar 

hidraulisko piedziņu tehniskā apkope 
 12  

3. 
Pasažieru lifta THYSSEN SH33A00 ar 

hidraulisko piedziņu tehniskā apkope  
 12  

4. 

Divu kravas celšanas platformu TREPEL 

E40/16/2 ar hidraulisko piedziņu (nominālā 

celtspēja 2000 kg) tehniskā apkope 

 2  

5. 

Divu kravas celšanas platformu TREPEL 

E40/16/2 ar hidraulisko piedziņu (nominālā 

celtspēja 4000 kg) tehniskā apkope 

 2  

6.  

Četru kravas celšanas platformu JIHAB JXY2-

5/130-1C ar hidraulisko piedziņu (nominālā 

celtspēja 500 kg) tehniskā apkope 

 2  

Kopējā cena viena kalendāra gada laikā  

veicamajām tehniskajām apkopēm (EUR, bez PVN): 
 

2. Darba samaksa par ierašanos un iekārtu bojājumu novēršanu ārpuskārtas izsaukuma 

gadījumā, ja izsaukuma laikā tiek veikts darbs, kas nav attiecināms uz tehniskās apkopes 

darbiem (EUR bez PVN, nav atkarīgs no iesaistīto personu skaita): 

Nr.  

p.k. 

Objekta atrašanās 

vieta 

Ceļa izdevumi (EUR, bez 

PVN ) 

Vienas darba stundas 

izcenojums*       

(EUR, bez PVN ) 

1. Rīga   

* Remonta darba stundu uzskaitē ierašanās laiks netiek ņemts vērā. 

Apliecinām, ka pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze tehniskajā specifikācijā 

(nolikuma 1. pielikums) minēto vai tām līdzvērtīgu iekārtu apkalpošanā, t.sk. remontu 

veikšanā. 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

iepirkuma "Par liftu un pacēlāju tehnisko apkalpošanu" (iepirkums LB/2018/70) nolikumā 

norādītajām prasībām. 



27 

 

 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

(norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums ) 

…………………………….…………………………….……………………………. 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt pretendentu, paraksts:  

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:  

 

Datums:  
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PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 4. DAĻAI 

______________________________________________________________ piedāvā veikt
 (pretendenta nosaukums) 
Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā, uzstādīto liftu un kravas celšanas platformu tehnisko 

apkalpošanu par šādu cenu: 

1. Viena kalendārā gada laikā veicamo iekārtu tehnisko apkopju cena, ieskaitot palīgmateriālu 

un kopšanas materiālu izmaksas, liftu sagatavošanu un nodošanu inspekcijas pārbaudei, t.sk. 

nodokļus un nodevas, izņemot PVN: 

Nr. 

p.k. 
Darbu veids 

Vienas 

tehniskās 

apkopes cena 

(EUR, bez 

PVN ) 

Apkopes 

reižu 

skaits 

gadā 

Apkopju cena 

kopā (EUR, 

bez PVN) 

1. 

Pasažieru/kravas lifta WITTUR ar hidraulisko 

piedziņu (nominālā celtspēja 2000 kg) tehniskā 

apkope  

 12  

2. 

Pasažieru/kravas lifta WITTUR ar hidraulisko 

piedziņu (nominālā celtspēja 6500 kg) tehniskā 

apkope  

 12  

3. 
Divu kravas celšanas platformu HYMO ar 

hidraulisko piedziņu tehniskā apkope 
 2  

Kopējā cena viena kalendāra gada laikā  

veicamajām tehniskajām apkopēm (EUR, bez PVN): 
 

2. Darba samaksa par ierašanos un iekārtu bojājumu novēršanu ārpuskārtas izsaukuma 

gadījumā, ja izsaukuma laikā tiek veikts darbs, kas nav attiecināms uz tehniskās apkopes 

darbiem (EUR bez PVN, nav atkarīgs no iesaistīto personu skaita): 

Nr.  

p.k. 

Objekta atrašanās 

vieta 

Ceļa izdevumi (EUR, bez 

PVN ) 

Vienas darba stundas 

izcenojums*       

(EUR, bez PVN ) 

1. Liepāja   

* Remonta darba stundu uzskaitē ierašanās laiks netiek ņemts vērā. 

Apliecinām, ka pretendentam ir vismaz 3 (trīs) gadu pieredze tehniskajā specifikācijā 

(nolikuma 1. pielikums) minēto vai tām līdzvērtīgu iekārtu apkalpošanā, t.sk. remontu 

veikšanā. 

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 

iepirkuma "Par liftu un pacēlāju tehnisko apkalpošanu" (iepirkums LB/2018/70) nolikumā 

norādītajām prasībām. 

 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā iekļautās 

informācijas publicēšanai; 
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 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: 

 


