
Rīgā 2016. gada ___. aprīlī                         

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/171 

Par banknošu magnētisko īpašību vizualizācijas iekārtas piegādi  

(Iepirkums LB/2016/21) 

 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītāja 

vietnieka V. Kepes personā, kas rīkojas saskaņā ar Latvijas Bankas valdes 2014. gada 29. maija 

kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no vienas puses, un SIA 

"Regula Baltija" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) valdes priekšsēdētāja Romualda Jaunzema 

personā, kas rīkojas saskaņā ar Statūtiem, 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  1 (vienu) 

banknošu magnētisko īpašību vizualizācijas iekārtu "Regula 4197" ar programmnodrošinājumu  

(tālāk tekstā – IEKĀRTA), kā arī veikt IEKĀRTAS kvalitātes  uzturēšanu saskaņā ar iepirkuma 

LB/2016/21 noteikumiem, tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA 

piedāvājumu (LĪGUMA 2. pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTAS piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no LĪGUMA spēkā stāšanās 

dienas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina IEKĀRTAS kvalitātes uzturēšanu 24 (divdesmit četrus) mēnešus 

no IEKĀRTAS piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

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

izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJA telpās nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu 

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

3.2. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 1 (vienu) darbadienu pirms LĪGUMA izpildes PASŪTĪTĀJA 

telpās vai teritorijā rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA pārstāvim pildīt 

LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA fiziskajai personai pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJS to aizstāj ar citu fizisko personu. 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, PASŪTĪTĀJAM ir 

tiesības IZPILDĪTĀJA fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās neielaist vai no tām izraidīt. 
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3.6. IZPILDĪTĀJS veic LĪGUMA izpildi PASŪTĪTĀJA telpās darbadienās (no pirmdienas līdz 

piektdienai, izņemot svētku dienas, kā arī sestdienās, kuras Latvijas Republikas Ministru 

kabinets noteicis par darbadienām valsts pārvaldes iestādēm) no plkst. 09:00 līdz 15:00, 

iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU laiku, kurā IZPILDĪTĀJA pārstāvji ierodas veikt savu 

LĪGUMĀ paredzēto saistību izpildi. 

3.7. IZPILDĪTĀJS, pildot LĪGUMU PASŪTĪTĀJA telpās, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās 

kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

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

ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās. IZPILDĪTĀJS nodrošina LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJA 

telpās iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt LĪGUMU 

PASŪTĪTĀJA telpās un visā laikposmā, kad LĪGUMS PASŪTĪTĀJA telpās tiek pildīts. 

IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās ir IZPILDĪTĀJA 

pārdošanas vadītājs Māris Kaminskis (mob. tālr. 29338401, e-pasta adrese: 

maris.kaminskis@regula.lv). 

3.9. IZPILDĪTĀJS nodrošina palīdzības sniegšanu IEKĀRTAS lietošanas jautājumos pa tālruni 

65431299 vai rakstiski uz e-pastu regula@regula.lv IEKĀRTAS garantijas laikā darbadienās 

(no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas, kā arī sestdienās, kuras Latvijas 

Republikas Ministru kabinets noteicis par darbadienām valsts pārvaldes iestādēm) no plkst. 

10.00 līdz plkst 15.00.  

4. IEKĀRTAS PIEGĀDES KĀRTĪBA  

4.1. IZPILDĪTĀJS piegādā IEKĀRTU PASŪTĪTĀJAM Bezdelīgu ielā 3, Rīgā. 

4.2. Vienlaikus ar IEKĀRTAS piegādi IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu IEKĀRTAS piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu. PASŪTĪTĀJS paraksta 

IEKĀRTAS piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu, apliecinot IEKĀRTAS piegādes faktu. 

4.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc IEKĀRTAS piegādes pārbauda IEKĀRTAS 

atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem IEKĀRTU, vai, ja pārbaudes laikā konstatēti 

trūkumi, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt IEKĀRTU. 

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

saviem līdzekļiem novērš IEKĀRTAS trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu 

laikā pēc IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda IEKĀRTAS 

atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem IEKĀRTU, parakstot IEKĀRTAS nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt IEKĀRTU. 

4.5. IEKĀRTAS piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS piegādājis IEKĀRTU un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS piegādes attaisnojuma 

dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis IEKĀRTU LĪGUMA 4.3. punktā noteiktajā 

kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IEKĀRTAS piegādes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis IEKĀRTU LĪGUMA 4.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

5. KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja garantijas laikā  PASŪTĪTĀJS konstatē IEKĀRTAS  trūkumu vai defektu (tālāk tekstā 

– defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības par to iesniegt 

IZPILDĪTĀJAM paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk tekstā – 
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paziņojums). Paziņojumu nosūta uz IZPILDĪTĀJA faksa numuru 65431290 vai e-pasta adresi 

regula@regula.lv. 

5.2. Lai veiktu IEKĀRTAS defekta diagnostiku un novērtētu defekta novēršanai veicamos 

pasākumus, IZPILDĪTĀJS ierodas pie PASŪTĪTĀJA, Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, ne vēlāk kā  

3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 

5.3. IZPILDĪTĀJS novērš IEKĀRTAS defektu ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 

10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas vai citā ar 

PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

5.4. IZPILDĪTĀJS veic LĪGUMA 5.3. punktā minētos darbus uz vietas pie PASŪTĪTĀJA, 

Bezdelīgu ielā 3, Rīgā. Ja tehniski pamatotu iemeslu dēļ IEKĀRTAS remontu nevar veikt tās 

atrašanās vietā, IZPILDĪTĀJS var veikt IEKĀRTAS remontu IZPILDĪTĀJA servisa darbnīcā, 

nesaņemot samaksu par  izmaksām, kas saistītas ar IEKĀRTAS transportēšanu.  

5.5. Pēc LĪGUMA 5.1. punktā minētajā paziņojumā norādītā IEKĀRTAS defekta novēršanas 

IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas aktu. 

5.6. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas akta saņemšanas 

pārbauda defekta novēršanas atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, 

parakstot defekta novēršanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas 

trūkumus, PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defektu 

novēršanu. 

5.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā norādītos 

trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defektu novēršanas aktu. 

PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas akta saņemšanas pārbauda 

defekta novēršanas atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot 

defekta novēršanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta 

novēršanu. 

5.8. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis paziņojumā norādīto 

defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta novēršanu LĪGUMA 5.6. punktā noteiktajā kārtībā. Motivēta 

atteikuma gadījumā defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis 

PASŪTĪTĀJA atteikumā norādītos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu defekta novēršanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta novēršanu LĪGUMA 

5.7. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.9. Ja IZPILDĪTĀJS neveic IEKĀRTAS defekta novēršanu LĪGUMA 5.3. punktā noteiktajā 

termiņā, t.sk., LĪGUMA 5.3. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotajā termiņā vai defekta 

novēršana nav veikta kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem uzdot 

defekta novēršanu citam izpildītājam, par to iepriekš rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU. 

IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ar saviem līdzekļiem samaksāt par cita izpildītāja veiktajiem 

darbiem 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

5.10. IZPILDĪTĀJS nodrošina IEKĀRTAS defekta novēršanas ietvaros izpildīto darbu, 

izmantoto materiālu un nomainīto detaļu kvalitāti LĪGUMA 5.1. – 5.9. punktā noteiktajā 

kārtībā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

5.11. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai LĪGUMS citādi izbeidzas, IZPILDĪTĀJA 

IEKĀRTAS kvalitātes uzturēšanas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 
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6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  

6.1. LĪGUMA summa ir 6,776.00 EUR (seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši euro), t.sk. 

atlīdzība par IEKĀRTU 5,600.00 EUR (pieci tūkstoši seši simti euro) un 21% pievienotās 

vērtības nodoklis 1,176.00 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit seši euro).  

6.2. LĪGUMA summā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar IEKĀRTAS iegādi, piegādi un 

garantijas laikā konstatēto IEKĀRTAS defektu, kuru rašanās cēlonis nav IEKĀRTAS 

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

6.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA summu 10 (desmit) darbadienu laikā 

pēc IEKĀRTAS pieņemšanas un IEKĀRTAS piegādes attaisnojuma dokumenta/rēķina 

saņemšanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par IEKĀRTAS bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu, tai skaitā 

nejaušu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu, ja IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTAS remontu ārpus 

PASŪTĪTĀJA telpām. 

7.2. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 2.1. punktā noteikto IEKĀRTAS piegādes termiņu,  

LĪGUMA 5.2. punktā noteikto ierašanās termiņu  vai neveic IEKĀRTAS defekta novēršanu 

LĪGUMA 5.3. punktā noteiktajā termiņā, t.sk., LĪGUMA 5.3. punktā noteiktajā kārtībā 

saskaņotajā termiņā, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu 

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

kā 10% (desmit procentu) no LĪGUMA summas. 

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

rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA 

maksājamo līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

7.4. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro LĪGUMA 6.3. punktā minēto rēķina apmaksas termiņu, 

PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā 

no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) no kavētās maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

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

rēķina saņemšanas dienas. 

7.5. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, kuras izpildes termiņš ir noteikts 

dienās, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc 

LĪGUMĀ noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumos. 

8.2. LĪGUMA 8.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

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

citādi. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

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

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

tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  
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9.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

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

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš 

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

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

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

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM, ja:  

10.1.1. IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. punktā noteikto IEKĀRTAS piegādes termiņu 

vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi; 

10.1.2. IZPILDĪTĀJS atkārtoti neizpilda kādu no LĪGUMĀ noteiktajām saistībām; 

10.1.3. tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar 10.1.1. vai 10.1.2. punktu, 

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

atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no LĪGUMA summas. 

10.3. Ja IZPILDĪTĀJS 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 IZPILDĪTĀJAM. 

10.4. PUSEI, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, ir tiesības vienpusēji atkāpties 

no LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās 

ilgāk kā 2 (divus) mēnešus. 

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

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

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

Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

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

11.3. PUŠU domstarpības, kas radušās saistībā ar IEKĀRTAS piegādes vai remonta defekta 

novēršanas kvalitāti, izšķir PUŠU pieaicināts neatkarīgs speciālists. Pieaicinātā speciālista 

sniegto pakalpojumu apmaksu veic PUSE, kuras viedoklis attiecībā uz IEKĀRTAS piegādes 

vai remonta defekta novēršanas kvalitāti pieaicinātā speciālista vērtējumā nav bijis pareizs. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. LĪGUMA grozījumus un papildinājumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par 

LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.2. Visi LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas. 

12.3. LĪGUMS uzrakstīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz deviņām lapām, t.sk.  

1. pielikums uz vienas lapas un 2. pielikums uz divām lapām, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 
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13. PUŠU REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 

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

BIC LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "Regula Baltija", Andreja Pumpura ielā 97, Daugavpilī, LV-5404, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 41503036161 un 

reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistrā ar Nr. LV41503036161. Norēķinu konts [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS                 IZPILDĪTĀJS 

 

_____________               ____________ 

_____________               ____________ 

 

 

2016. gada ___. __________                 2016. gada ___. __________ 
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1. pielikums 

2016. gada ___. aprīlī 

Līgumam Nr. LB-07/2016/171 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

BANKNOŠU MAGNĒTISKO ĪPAŠĪBU VIZUALIZĀCIJAS IEKĀRTA 

 

1. Iekārtai jābūt piemērotai euro banknošu magnētisko īpašību vizualizācijai. 

 

2. Iekārtas parametri: 

2.1. apskates laukums — ne mazāks par 10×15 mm; 

2.2. Izšķirtspēja – ne mazāka par 20 mkm;  

2.3. pieslēguma interfeiss — USB; 

2.4 barošanas pieslēgums no USB porta — 5 V; 

2.5. OS — Microsoft Windows 10 64-bit; 

2.6. komplektā iekļauta programmatūra, kura ļauj parādīt vizualizēto parauga magnētisko attēlu 

uz datora monitora un saglabāt to vēlākai grafiskajai apstrāde. 

 

3. Jānodrošina palīdzība pa tālruni lietošanas jautājumos iekārtas garantijas laikā, darba dienās 

no plkst. 10.00. līdz plkst. 15.00 (EET). 

 

4. Garantijas laikā jānovērš konstatētie iekārtas defekti vai jebkādi bojājumi, kuri nav radušies 

iekārtas nepareizas ekspluatācijas rezultātā, ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. 

 

5. Iekārtas garantijas laikam jābūt ne mazākam par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, kuru 

laikā tiek nodrošināta iekārtas kvalitātes uzturēšana. 

 

*   *   * 
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2. pielikums 

2016. gada ___. aprīlī 

Līgumam Nr. LB-07/2016/171 

 

IZPILDĪTĀJA piedāvājums 
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