
Rīgā 2016. gada ___. __________ 

 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/313 

 

Par lietišķo formas apģērbu piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības 

pārvaldei 
(iepirkums LB/2016/65) 

 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Aizsardzības pārvaldes vadītāja 

R. Namnieka personā, kas rīkojas saskaņā ar valdes 2014. gada 29. maija kārtības 

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

SIA "Komercio" (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) tās valdes locekļa M. Rošāna 

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 PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt Latvijas Bankas 

Aizsardzības pārvaldes darbinieku ziemas cimdus (tālāk tekstā – PRECE), saskaņā ar 

iepirkuma LB/2016/65 noteikumiem, tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 1. pielikums), 

PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumu iepirkumam LB/2016/65 (LĪGUMA 2. pielikums). 

2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

 

2.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt PRECI PASŪTĪTĀJAM Bezdelīgu ielā 3, 

Rīgā, līdz 2016. gada 29. septembrim. Par konkrētu PRECES piegādes dienu un laiku 

PIEGĀDĀTĀJS iepriekš vienojas ar PASŪTĪTĀJA Aizsardzības pārvaldes 

Bruņojuma daļas vadītāju [..] vai Aizsardzības pārvaldes Bruņojuma daļas vecāko 

bruņojuma inspektoru [..]. 

2.2. Vienlaikus ar PRECES piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. 

PASŪTĪTĀJS paraksta PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecinot 

PRECES saņemšanas faktu. 

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

PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem to, vai, ja pārbaudes laikā tiek 

konstatēti PRECES trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

PRECI. 

2.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS ar saviem spēkiem 

un par saviem līdzekļiem novērš PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos PRECES trūkumus 

un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

2.5. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un 

pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes 
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laikā tiek konstatēti PRECES trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt PRECI. 

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

PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 

2.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES 

piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 2.5. 

punktā noteiktajā kārtībā. 

3. GARANTIJAS NOSACĪJUMI 

 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc 

PRECES piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

 

3.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES trūkumus vai defektus, un tie nav radušies 

PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības garantijas laikā iesniegt 

PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku pretenziju. PIEGĀDĀTĀJS novērš PRECES trūkumus 

vai defektus par saviem līdzekļiem, veicot attiecīgās PRECES apmaiņu pret atbilstošas 

kvalitātes PRECI 40 (četrdesmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pretenzijas 

saņemšanas. 

 

3.3. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES defekta vai trūkuma novēršanas ietvaros 

nomainītās PRECES kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta vai 

trūkuma novēršanas dienas. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. LĪGUMA summa ir 4 318.04 EUR (četri tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro un 4 

centi), t.sk. atlīdzība par PRECI 3 568.63 EUR (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņi 

euro un 63 centi) un 21% pievienotās vērtības nodoklis 749.41 EUR (septiņi simti 

četrdesmit deviņi euro un 41 cents). 

4.2. LĪGUMA summā ir iekļauti visi izdevumi, kas PIEGĀDĀTĀJAM var rasties 

LĪGUMA saistību izpildes nodrošināšanai, t.sk. izmaksas, kas saistītas ar PRECES 

izgatavošanu un piegādi PASŪTĪTĀJAM, PRECES trūkumu un defektu, kuri nav 

radušies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, novēršanu garantijas laikā, normatīvajos aktos 

noteiktie nodokļi u.c. 

4.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM LĪGUMA summu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc PRECES pieņemšanas un PRECES piegādi apliecinoša 

dokumenta/rēķina saņemšanas.  
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5. PUŠU ATBILDĪBA 

 

5.1. Par LĪGUMA 2.1. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no LĪGUMA 

summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) apmērā no LĪGUMA summas. 

 

5.2. Par LĪGUMA 3.2. punktā noteiktā PRECES trūkumu vai defektu novēršanas 

termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 2% (divu 

procentu) apmērā no apmaināmās PRECES, kurai konstatēti trūkumi vai defekti, cenas 

(t.sk. PVN) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) apmērā no apmaināmās PRECES, kurai konstatēti trūkumi un defekti cenas 

(t.sk. PVN). 

 

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

PIEGĀDĀTĀJA maksājamo līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktā PASŪTĪTĀJA 

maksājuma. 

 

5.4. Par LĪGUMA 4.3. punktā noteiktā termiņa kavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

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

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic 

līgumsoda samaksu PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

 

5.5. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts 

par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistību 

izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no LĪGUMA saistību pilnīgas izpildes. 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

 

6.1. 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 nevar pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai 

blokādes dēļ (tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi). 

6.2. 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. 

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 
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7. KONFIDENCIALITĀTE 

 

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

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

noteiktos gadījumus. 

 

7.2. LĪGUMA 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā 

neierobežotu laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA, 

vai ja LĪGUMS izbeidzas citādi. 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

 

8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, nemaksājot 

līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, kā arī rakstiski paziņojot par to 

PIEGĀDĀTĀJAM, šādos gadījumos: 

8.1.1. ja PIEGĀDĀTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. vai 3.2. punktā noteikto termiņu vairāk 

nekā 20 (divdesmit) darbadienas; 

8.1.2. ja tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 

8.1.1. punktu, PIEGĀDĀTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA summas. 

 

8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, PUSEI ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, nemaksājot līgumsodu un rakstiski par to 

paziņojot otrai PUSEI. 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

 

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

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

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

 

9.2. LĪGUMS sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

10.1. LĪGUMA 2.2. punkta izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi 

PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

10.1.1. [..] – Aizsardzības pārvaldes Bruņojuma daļas vadītājs 

[..]; 

10.1.2. [..] – Aizsardzības pārvaldes Bruņojuma daļas vecākais bruņojuma inspektors 

[..]. 
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10.2. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tajā 

noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

 

10.3. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA 

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

 

10.4. LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa. 

 

10.5. LĪGUMS uzrakstīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām, t.sk. 1. pielikums uz 

1 (vienas) lapas un 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros. Pēc 

LĪGUMA parakstīšanas viens eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, otrs – 

PIEGĀDĀTĀJAM. 

11. PUŠU REKVIZĪTI 

 

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

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā 

Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

 

11.2. PIEGĀDĀTĀJS – SIA "Komercio", Rīga, Kaivas iela 50/3-81b, Rīga, LV-1021, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr.[..] un Latvijas 

Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. [..]. Norēķinu konts: 

Swedbank, Nr.[..]. 

 

 

PASŪTĪTĀJS PIEGĀDĀTĀJS 
 

 

 

(Personiskais paraksts) 

 

 

 

                        (Personiskais paraksts) 

___________________ ___________________ 

 

2016. gada ____. __________                               2016.gada____.___________   
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1. pielikums 

2016. gada ___. __________ 

līgumam Nr. LB-07/2016/313 

(iepirkums Nr. LB/2016/65) 

 

Tehniskā specifikācija 
 

Iepirkuma priekšmeta 4. daļa – "Ziemas cimdi" 

 

Pirkstainie ziemas cimdi (97 pāri) ir no dabīgās ādas, melnā krāsā ar adītu vilnas vai 

akrila (flīsa) oderējumu. Šuvju vīles vērstas uz iekšpusi. Plaukstas locītavas vietā 

iestrādāta gumija.  

 

Piegādājamo ziemas cimdu izmēri un skaits: 

 

Izmērs Skaits 

8 1 

8.5 5 

9 32 

9.5 15 

10 31 

11 12 

12 1 

Kopā: 97 
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2. pielikums 

2016. gada ___. __________ 

līgumam Nr. LB-07/2016/313 

(iepirkums Nr. LB/2016/65) 

 

 


