
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas  

2018. gada 16. janvāra sēdes lēmumu, 

1. protokols 

 

 

 

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītājs 

 

 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 

Par statistiskās analīzes programmatūras izmantošanu 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2018/9 

2. PASŪTĪTĀJS 

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

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN CPV KODS 

3.1. Latvijas Bankas rīcībā esošās statistiskās analīzes programmatūras (tālāk tekstā – sistēmas) 

licences lietošanas termiņa pagarināšana un papildu licences piegāde saskaņā ar iepirkuma 

noteikumu (tālāk tekstā – noteikumi) finanšu piedāvājumā ietverto specifikāciju (noteikumu 

1. pielikums) un līguma projektā (noteikumu 2. pielikums) iekļautajiem nosacījumiem. 

3.2. Iepirkuma priekšmetam atbilstošākais CPV kods – 48900000-7 "Dažādas programmatūras 

pakotnes un datoru sistēmas" un 72200000-7 "Programmatūras izstrādes un konsultāciju 

pakalpojumi". 

4. LĪGUMA IZPILDES LAIKS UN VIETA 

4.1. Līguma izpildes laiks: sistēmas papildu licences un esošās licenses lietošanas termiņu, t.sk. 

sistēmas kvalitātes uzturēšanu, nodrošina no 2018. gada 1. marta līdz 2019. gada 28. februārim. 

4.2. Līguma izpildes vieta – Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā. 

5. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA  

5.1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājuma 

variantu iesniegšana nav atļauta. 

5.2. Pretendentu piedāvājuma dokumenti: 

5.2.1. apliecinājumu no sistēmas izstrādātājfirmas par pretendenta tiesībām nodrošināt tās 

lietošanas, t.sk. kvalitātes uzturēšanas, pakalpojumu Latvijas Republikā; 

5.2.2. nolikuma 1. pielikumā noteiktajai veidnei atbilstošs, pilnībā aizpildīts pretendenta 

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

termiņš Latvijas Bankā – 2018. gada 6. februāris plkst. 10.00) vai iesniedz Latvijas Bankā 

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

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

6. februārim plkst. 10.00 ar norādi: "Latvijas Bankas iepirkuma komisijai.  

Iepirkums LB/2018/9 "Par statistiskās analīzes programmatūras izmantošanu" 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. 

6. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE, PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN 

IZVĒLE 

6.1. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos: 

6.1.1. pretendents 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. pretendents nav iesniedzis apliecinājumu no sistēmas izstrādātājfirmas par pretendenta 

tiesībām nodrošināt tās lietošanas, t.sk. kvalitātes uzturēšanas, pakalpojumu Latvijas 

Republikā. 

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

iepirkumā, ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. 

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

piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un kura piedāvājums ir saimnieciski 

visizdevīgākais. 

6.4. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu. 

6.5. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 6.4. punktā noteiktajam piedāvājumu 

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

slēgšanas tiesības tiek piešķirtas, organizējot izlozi starp attiecīgajiem pretendentiem. 

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

laikā pēc pasūtītāja sagatavotā līguma projekta iesniegšanas pretendentam, Komisija pieņem 

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

nolikumā noteiktajām prasībām, un kura piedāvājums 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. 

file:///C:/Users/KasparsS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/harry/AppData/Local/Microsoft/AppData/Documents%20and%20Settings/AppData/Documents%20and%20Settings/MaijaA/Local%20Settings/AppData/Local/MaijaA/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tempor
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7.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoņpadsmitajai daļai šā iepirkuma 

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

tīmekļa vietnē. 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 – Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs Harijs Ozols 

(tālr. 67022378, e-pasta adrese: Harijs.Ozols@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 9 (deviņām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) lapām un 

2. pielikums uz 4 (četrām) lapām. 

*     *     * 
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1. pielikums 

2018. gada 16. janvāra 

iepirkuma LB/2018/9 nolikumam  

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS  

Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā iepirkumā "Par 

statistiskās analīzes programmatūras izmantošanu" (iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2018/9; 

tālāk tekstā – iepirkums).  

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 

 juridiskā persona 

 juridisko personu apvienība  

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ 

(norāda pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par pretendentu (norāda nosaukumu, 

reģistrācijas numuru, juridisko adresi) 

 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma ietvaros 

izmantojama saziņai ar pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un faksa 

numuru, kā arī pretendenta kontaktpersonas 

vārdu, uzvārdu, amatu un telefona numuru) 

 

Apliecinām, ka: 

1. pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas;  

2. pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām nolikumā izvirzītajām prasībām. 
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Piedāvājam sniegt statistiskās analīzes programmatūras izmantošanas, t.sk. kvalitātes 

uzturēšanas, pakalpojumu atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām un par šādu cenu (euro bez 

PVN): 

 

Nr.p.k. Pozīcijas nosaukums Cena 

1. Statistiskās analīzes programmatūras papildu licence – 

SAS/Base, SAS/ACCESS Interface to PC File Formats, 

SAS/STAT un SAS/IML 

 

2. Statistiskās analīzes programmatūras papildu licences 

(SAS/Base, SAS/ACCESS Interface to PC File Formats, 

SAS/STAT un SAS/IML) izmantošanas, t.sk. kvalitātes 

uzturēšanas, pakalpojums no 01.03.2018. līdz 28.02.2019. 

 

3. Statistiskās analīzes programmatūras esošās licences (SAS/Base, 

SAS/ACCESS Interface to PC File Formats, SAS/STAT un 

SAS/IML) izmantošanas, t.sk. kvalitātes uzturēšanas, 

pakalpojums no 01.03.2018. līdz 28.02.2019. 

 

Kopā līgumcena  

Apliecinām, ka piedāvātajā līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma 

saistību izpildei, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

 

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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2. pielikums 

2018. gada 16. janvāra 

iepirkuma LB/2018/9 nolikumam  

 

Rīga 2018. gada ___ . __________ PROJEKTS 

 

LĪGUMS 

Nr. LB–07/2018/ 

 

Par statistiskās analīzes programmatūras izmantošanu 
Iepirkums LB/2018/9 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) _______________ (pārstāvja amats, vārds un 

uzvārds) personā, kas darbojas saskaņā ar _______________ (pārstāvības tiesību pamats), no 

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

_______________ (pārstāvja amats, vārds un 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 IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt PASŪTĪTĀJAM tā rīcībā esošās 

statistikās analīzes sistēmas (tālāk tekstā – SISTĒMA) papildu licenci un sniegt SISTĒMAS 

izmantošanas, t.sk. kvalitātes uzturēšanas, pakalpojumu (tālāk tekstā – PAKALPOJUMS) 

saskaņā ar iepirkuma LB/2018/9 nolikumu un IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu (LĪGUMA 

pielikums). 

2. PIEGĀDES UN PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

2.1. IZPILDĪTĀJS piegādā SISTĒMAS papildu licenci un PAKALPOJUMA sniegšanas 

apliecinājumu (tālāk tekstā – APLIECINĀJUMS) no SISTĒMAS izstrādātājfirmas 

PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 10 (desmit) darbadienu laikā no LĪGUMA spēkā 

stāšanās dienas. 

2.2. Vienlaikus ar APLIECINĀJUMA piegādi IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu APLIECINĀJUMA piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS, parakstot APLIECINĀJUMA piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecina 

APLIECINĀJUMA saņemšanas faktu. 

2.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc APLIECINĀJUMA saņemšanas pārbauda 

APLIECINĀJUMA atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem APLIECINĀJUMU. Ja 

pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē trūkumus, PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā 

pēc APLIECINĀJUMA saņemšanas iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

APLIECINĀJUMU. 

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

saviem līdzekļiem novērš PASŪTĪTĀJA atteikumā norādītos trūkumus un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu APLIECINĀJUMA nodošanas un pieņemšanas 

aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc APLIECINĀJUMA nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda APLIECINĀJUMA atbilstību LĪGUMA noteikumiem 

un pieņem APLIECINĀJUMU, parakstot APLIECINĀJUMA nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt APLIECINĀJUMU. 
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2.5. APLIECINĀJUMA piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS piegādājis 

APLIECINĀJUMU PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

APLIECINĀJUMA piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis 

APLIECINĀJUMU LĪGUMA 2.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta 

atteikuma gadījumā APLIECINĀJUMA piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis 

visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu APLIECINĀJUMA nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis APLIECINĀJUMU LĪGUMA 2.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

2.6. IZPILDĪTĀJS PAKALPOJUMU nodrošina 1 (vienu) gadu no 2018. gada 1. marta līdz 

2019. gada 28. februārim. 

2.7. PAKALPOJUMĀ ir ietverta SISTĒMAS programmatūras kļūdu labojumu un jaunāko 

versiju pieejamības PASŪTĪTĀJAM, kā arī piekļuve SISTĒMAS atbalsta dienesta 

pakalpojumiem un resursiem internetā bez papildu samaksas. 

2.8. IZPILDĪTĀJS garantē, ka LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā piegādātais un apmaksātais 

PAKALPOJUMS paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai LĪGUMS 

izbeidzas citādi. 

3. SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. LĪGUMA summa ir EUR ____ (__________), t.sk. atlīdzība par LĪGUMA saistību izpildi 

EUR ____ (__________) un 21% pievienotās vērtības nodoklis EUR ____ (__________). 

3.2. PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA summu 10 (desmit) darbadienu laikā 

pēc APLIECINĀJUMA pieņemšanas un APLIECINĀJUMA piegādi apliecinoša 

dokumenta/rēķina abpusējas parakstīšanas. 

4. PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Par LĪGUMA 2.1. punktā noteiktā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no LĪGUMA summas 

par katru kavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no LĪGUMA summas.  

4.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no 

LĪGUMĀ noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma IZPILDĪTĀJAM, vai arī IZPILDĪTĀJAM 

līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas 

dienas. 

4.3. Par LĪGUMA 3.2. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no kavētā maksājuma 

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

kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu 

laikā no attiecīga IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. 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).  
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5.2. 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. 

5.3. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes 

termiņš automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar NEPĀRVARAMAS VARAS 

APSTĀKĻU darbības laiku. 

5.4. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻU iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt 

LĪGUMĀ noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

6. KONFIDENCIALITĀTE 

6.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski pieejamu 

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

gadījumus.  

6.2. LĪGUMA 6.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai ja LĪGUMS izbeidzas 

citādi. 

7. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

7.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

7.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. punktā noteikto termiņu vairāk par 20 (divdesmit) 

kalendārajām dienām; 

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

7.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 7.1.1. punktu, 

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

atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit 

procentu) no LĪGUMA summas. 

7.3. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, 

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

LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI. 

8. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

8.1. 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. 

8.2. LĪGUMS sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

9.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai 

LĪGUMA saistību izpildei. 
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9.2. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

9.3. LĪGUMA 2.2. punktā minētās darbības PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgs veikt ………. 

9.4. LĪGUMA 2.3. un 2.4. punktā minētās darbības PASŪTĪTĀJA vārdā ir tiesīgs veikt un 

licencēšanas līgumu ar SISTĒMAS izstrādātājfirmu ir tiesīgs parakstīt ………. 

9.5. Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

9.6. LĪGUMS uzrakstīts latviešu valodā uz __ (______) lapām, t.sk., tā pielikums uz 

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

pie IZPILDĪTĀJA. 

10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 

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

BIC LACBLV2X. 

10.2. IZPILDĪTĀJS –  

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

 

________________ ___________________ 

/…../ /…../ 

 

2018. gada ___. ____________ 2018. gada ___. ____________ 


