
Rīgā 2016. gada ___. ____________       

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2016/368 

Par lifta vadības automātikas plašu komplekta piegādi 

un uzstādīšanu  
(iepirkums LB/2016/72) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa 

Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija 

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

SIA "RECEPT-HOLDING LIFTS" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa 

Anatolija Kulika personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības 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 veic lifta vadības automātikas plašu 

komplekta (tālāk tekstā – KOMPLEKTS) piegādi un uzstādīšanu (viss kopā tālāk tekstā 

– DARBS) PASŪTĪTĀJA ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

(līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu (līguma 2. pielikums). 

1.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic DARBA kvalitātes nodrošināšanu 

(tālāk tekstā – garantija). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBU 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc līguma spēkā 

stāšanās dienas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina DARBA kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc 

DARBA izpildes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai 

līguma saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā nedrīkst iesaistīt 

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

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM krāsainu šīs fiziskās personas fotogrāfiju (fails JPG formātā) 

10 (desmit) darbadienu laikā pirms persona uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās 

vai teritorijā. 

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 
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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 norādītā fiziskā persona, kas 

pildīs līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma 

izpildi. IZPILDĪTĀJS nodrošina šīs personas nepārtrauktu klātbūtni PASŪTĪTĀJA 

telpās vai teritorijā laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai 

teritorijā. 

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

rakstiski paziņo par to PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot 

valsts svētku dienās.  

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

un par saviem līdzekļiem nodrošina regulāru DARBA izpildes rezultātā radušos 

atkritumu savākšanu un aizvešanu, t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj putekļu 

izplatīšanos, kas rodas vai varētu rasties DARBA izpildes rezultātā. 

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

PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma 

izpildi saistītos normatīvos aktus. 

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 līguma izpildi PASŪTĪTĀJA telpās vai 

teritorijā. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās 

un teritorijā ir IZPILDĪTĀJA [..] (mob. tālr. [..], e-pasta adrese: [..]). 

4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Pēc DARBA pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc DARBA nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda DARBA izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem DARBU, parakstot DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBU. 

4.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš DARBA izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu.   

4.4. DARBA izpildes diena ir diena, kad DARBS pabeigts un IZPILDĪTĀJS ir 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis DARBU līguma 4.2. punktā noteiktajā kārtībā. 
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4.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā DARBA izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU līguma 4.2. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

5. DARBA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

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

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

IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk 

tekstā – paziņojums). 

5.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

5.3. Pēc paziņojumā norādītā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

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

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

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

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

5.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš PASŪTĪTĀJA 

atteikumā norādītos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.  

5.6. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 5.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 

5.2. punktam saskaņoto termiņu vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas vai nenovērš 

paziņojumā minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS, rakstiski par to brīdinot 

IZPILDĪTĀJU, var uzdot novērst trūkumu citam izpildītājam, par kura pakalpojumiem 

IZPILDĪTĀJS samaksā 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina 

saņemšanas. 

5.7. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis 

novērsto defektu līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā. Motivēta atteikuma gadījumā 

defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis PASŪTĪTĀJA 

atteikumā norādītos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis defekta novēršanu līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.8. IZPILDĪTĀJS līguma 5.1.–5.7. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta 

novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu garantiju 24 (divdesmit 

četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

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

5.1.–5.8. punktā minētās IZPILDĪTĀJA garantijas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai 

izpildei. 
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6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 8,019.23 EUR (astoņi tūkstoši deviņpadsmit euro un 23 centi), 

t.sk. atlīdzība par DARBA veikšanu 6,627.46 EUR (seši tūkstoši seši simti divdesmit 

septiņi euro un 46 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 1,391.77 EUR (viens 

tūkstotis trīs simti deviņdesmit viens euro un 77 centi). 

6.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar DARBA izpildi 

un garantijas saistību nodrošināšanu, t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi (ja 

IZPILDĪTĀJS nav reģistrēts Latvijā, tad visus Latvijas Republikā noteiktos nodokļus 

par šo darījumu maksā PASŪTĪTĀJS Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā). 

6.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma summu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc abpusējas DARBA nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša 

rēķina saņemšanas. 

6.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības 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. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus IZPILDĪTĀJA vainas dēļ nodarītos 

zaudējumus. 

7.2. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas 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. Par līguma 6.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par 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 pēc IZPILDĪTĀJA 

pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

7.5. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

mailto:rekini@bank.lv
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8.2. Līguma 8.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai 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).  

9.2. 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. 

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 pašvaldību institūcijas izdotu 

dokumentu. 

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

10.1.1. IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteikto termiņu, t.sk. līguma  

5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto defektu novēršanas termiņu, vairāk nekā 

20 (divdesmit) kalendārās dienas; 

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4. vai 3.6.–3.11. punktā 

minētajiem noteikumiem; 

10.1.3. tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 10.1.1. vai 

10.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no līguma summas 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma par 

līguma izbeigšanu saņemšanas. 

10.3. 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. 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. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 
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12.1.1. izpildīt līguma 3.3. – 3.5. un 3.8. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās 

pārvaldes Ēku sistēmu daļas galvenais inženieris;  

12.1.2. izpildīt līguma 5.2. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

Ēku sistēmu daļas vadītājs. 

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

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

12.3. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

12.4. Līgums uzrakstīts uz 20 (divdesmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 

13 (trīspadsmit) lapām un tā 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no 

kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 

5010 0, BIC LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "RECEPT-HOLDING LIFTS" Pulka ielā 14, Rīgā, LV-

1007, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

Nr. 40003180117 un Latvijas Republikas Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV40003180117. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

(Personiskais paraksts) 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

2016. gada ___. _____________ 2016. gada ___. ___________ 
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1. pielikums 

2016. gada __. ________ 

līgumam Nr. LB-07/2016/368 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. LIFTA VADĪBAS AUTOMĀTIKAS PLAŠU KOMPLEKTA PIEGĀDE UN 

UZSTĀDĪŠANA  

Lifta vadības automātikas plašu komplektu (tālāk tekstā – komplekts) ir jāpiegādā un 

jāuzstāda Latvijas Bankas Rīgas filiāles ēkas liftam L3. 

1.1. Informācija par liftu: 

1.1.2. lifta ražotājs – "Thyssen Aufzugswerke GmbH"; 

1.1.3. lifta ražošanas Nr. – 29 99 00 139; 

1.1.4. ražošanas gads – 2001; 

1.1.5. lifta tips – hidrauliskais; 

1.1.6. lifta celtspēja – 2000 kg; 

1.1.7. lifta kabīnes ātrums uz augšu – 0.25 m/s; 

1.1.8. lifta kabīnes ātrums uz leju – 0.25 m/s; 

1.1.9. celšanas augstums – 5.05 m; 

1.1.10. pieturvietu skaits – 2; 

1.1.11. durvju skaits – 2 (kabīne caurstaigājama, pieturvietās durvis veras kabīnes 

pretējās pusēs); 

1.1.12. lifts ir sapārots un darbojas kā galvenais lifts sasaistē ar identisku liftu L4. Abi 

lifti izvietoti vienā kopējā šahtā. 

1.2. Komplekta apraksts: 

1.2.1. komplektā ietilps 10 (desmit) plates, no kurām 9 (deviņas) ir uzstādītas lifta L3 

mašīntelpas vadības automātikas skapī (1. attēls) un viena uzstādīta lifta L3 kabīnē aiz 

vadības elementu paneļa; 

 

1. attēls. Plašu izvietojums vadības automātika skapī. 

1.2.2. zemāk ir doti fotoattēli katrai platei no abām pusēm, atbilstoši 1. attēlā uzrādītajai 

montāžas kārtībai. Fotoattēli ir pieejami arī augstas izšķirtspējas variantā un, saņemot 

pieprasījumu, var tikt izsniegti IZPILDĪTĀJAM. 
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1. 65 106 55 76 0 

2. MP 65 100 55 680      03/01  2130 

3. 20000132897 

4. MP 98 06 22 

5. TCM  MP  1-V3 

 

6. Typ: ZB Portmodul MP 

65.100.55.68.0   S/N 10164 

02/03/2001    11:54:06/52 

7. 65 106 55 76 0 

8. MP 98 06 22 LS 

2. attēls. Plate Nr. 1 no abām pusēm. 

1. 

2. 
3. 

5. 

4.

. 

7.

. 

6.

. 

8.

. 
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1. 65 106 55 76 0 

2. MP 65 100 55 680      03/01  2132 

3. 20000132897 

4. MP 98 06 22 

5. TCM  MP  1-V3 

 
6. Typ: ZB Portmodul MP 

65.100.55.68.0   S/N 10169 

02/03/2001    11:59:59/52 

7. 65 106 55 76 0 

8. MP 98 06 22 LS 

3. attēls. Plate Nr. 2 no abām pusēm. 

1.

. 

2.

. 3.

. 

5.

. 

4.

. 

7.

. 

8.

. 

6.

. 
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1. MN 3 

65 100 35 680 

03/01  7293 

2. 20000148489 

 
 

3. PP 85-06-05 

 

4. attēls. Plate Nr. 3 no abām pusēm. 

1.

. 

2.

. 

3.

. 
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1. MQ1  6510081680 

03/01   6037 

2. 20000143522 

3. Prüf.-Nr. RB-97 A 128 

4. TCM   MQ 1  1-V2 

 
5. 65 106 58 76 0 

MQ1 98 05 11 LS 

5. attēls. Plate Nr. 4 no abām pusēm. 

2.

. 

1.

. 

5.

. 
4.

. 

3.

. 

5.

. 
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1. TCM – MZ1   V10 

2. MZ1 – V2 

3. 65 106 69 76 0 

MZ1 000320 L1 (BS) 

 
4. MZ1 Gruppe 

6510098680 

03/01   1801 

6. attēls. Plate Nr. 5 no abām pusēm. 

4.

. 

2.

. 1.

. 

3.

. 
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1. 65 100 78 68 0 B 

30046.05713-13/01 

2. 299900139     Latvijas 13.11.02 

3. 021 0742 

 
4. 6500630750 

MC1 98/04/18 

5. 30p04611 

 
6. 021 1127 

7. attēls. Plate Nr. 6 no abām pusēm un priekšpuses. 

3.

. 2.

. 

1.

. 

4.

. 

5.

. 

6.

. 
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1. L4 (LS) 30p05413 

2. 99/10/11   MH2  CPU 

3. HV03 

4. XOOTS.AV.09 01.01 

 

5. MH2/HV03   6500013670 

03/01    11056 

6. 30.P.053.1.5 

7. MH2  Netzteil  99/10/12 

8. attēls. Plate Nr. 7 (dubultplate) no abām pusēm.  

 

 

 

 

3.

. 
4.

. 

2.

. 

1.

. 

7.

. 

5.

. 

6.

. 
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1. HV03 

 
 

 

9. attēls. Plate Nr. 7 (dubultplate) no augšas, apakšas un priekšpuses.  

1.

. 
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1. BER01.0120-LS-4  B 

GS1  037 

2. E  01/07   33837 

 
3. BER01.0120-LS-4  L 

 

10. attēls. Plate Nr. 8 no abām pusēm un priekšpuses. 

2.

. 

3.

. 

1.

. 
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1. MNH 65 100 64 680 

07/00    499 

2. 2000083111 

 

3. MNH 89-01-11  PP 

11. attēls. Plate Nr. 9 no abām pusēm. 

3.

. 

1.

. 

2.

. 
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1. Typ: Thyssen MF3  vo BOARD 

65.100.45.68.0  S/N 12429 

21/12/2000   07:29:43/ 38 

2. TCM-MF3 

1-V6  min 

MZ1   3:02 

3. THYSSEN 

MF3 981130 BS 

 

4. E143060 

5. THYSSEN  

MF3 981130 LS 

12. attēls. Plate Nr. 10 no abām pusēm. 

 

 

 

 

 

4.

. 

3.

. 
1.

. 

2.

. 

5.

. 
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1.3. Prasības piegādātajam komplektam: 

1.3.1. komplektā piegādātajām platēm ir jābūt nelietotām, rūpnīcas iepakojumā, ar 

atbilstošu ražotāja marķējumu; 

1.3.2. ir pieļaujamas novirzes no uzstādīto plašu attēlos redzamajiem paraugiem, ja šīs 

novirzes ir saistītas ar ražotāja pielietoto komponentu vai tehnoloģisko procesu 

izmaiņām, un piegādātās plates ir savietojamas ar esošo lifta modeli, saglabājot lifta 

funkcionalitāti un konfigurēšanas iespējas; 

1.3.3. plašu komplekta saderību, nepieciešamo programmēšanu un konfigurēšanu 

nodrošina IZPILDĪTĀJS. 

1.4. Prasības komplekta uzstādīšanas un montāžas darbiem: 

1.4.1. ja tas ir nepieciešams, pirms esošā komplekta demontāžas jāveic lifta vadības 

programmas datu saglabāšana; 

1.4.2. piegādātās komplekta plates Nr. 1 – Nr. 9 (numerācija atbilstoši 1. attēlam) ir 

jāuzstāda lifta mašīntelpā izvietotajā vadības skapī. Citu vadības skapī esošo 

automātikas komponentu nomaiņa nav paredzēta; 

1.4.3. komplekta plate Nr. 10 (12. attēls) ir jāuzstāda lifta L3 kabīnē aiz vadības paneļa. 

Montāžas darbi lifta kabīnē darba dienās ir iespējami pēc plkst. 16.00, vai, pēc 

saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU, brīvdienās no plkst. 09.00 – 20.00; 

1.4.4. pēc piegādātā komplekta uzstādīšanas ir jāveic pilna lifta L3 darba režīmu 

pārbaude un regulēšana. 
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2. pielikums 

2016. gada __. ________ 

līgumam Nr. LB-07/2016/368 

IZPILDĪTĀJA PIEDĀVĀTĀ CENA  

SIA "RECEPT-HOLDING LIFTS" piedāvā piegādāt lifta vadības automātikas plašu 

komplektu un uzstādīt piegādātās vadības plates Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, 

Rīgā, uzstādītajam "Thyssen Aufzugswerke GmbH" liftam L3 (rūpnīcas Nr. 299900139) 

saskaņā ar līguma noteikumiem par šādu cenu: 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums 

IZPILDĪTĀJA piedāvātais 

modelis 

Cena  

(EUR, bez 

PVN) 

1. Plate Nr. 1 vai ekvivalenta Ay board MP model [..] 

2. Plate Nr. 2 vai ekvivalenta Ay board MP model [..] 

3. Plate Nr. 3 vai ekvivalenta Ay board MN 3 [..] 

4. Plate Nr. 4 vai ekvivalenta Ay board MQ 1 [..] 

5. Plate Nr. 5 vai ekvivalenta Ay board M21 [..] 

6. Plate Nr. 6 vai ekvivalenta Ay board MC1 HV2 [..] 

7. Plate Nr. 7 vai ekvivalenta Ay board MH2 [..] 

8. Plate Nr. 8 vai ekvivalenta Ay board d.c. HYD [..] 

9. Plate Nr. 9 vai ekvivalenta Ay board MH1 curent [..] 

10. Plate Nr. 10 vai ekvivalenta Ay board MF3 [..] 

11. Lifta L3 vadības automātikas 

plašu komplekta demontāža, 

piegādāto plašu montāža un 

programmēšana, lifta darba 

režīmu pārbaude un 

regulēšana 

 [..] 

Līgumcena kopā 6,627.46 

Piezīmes: 

1. Plates Nr. – atbilstoši līguma tehniskās specifikācijas 1. punktā noteiktajai numerācijai. 

2. Vadības plašu uzstādīšanas izmaksās iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar šī 

darba izpildi, ieskaitot liftu ražotāja speciālista, ja tāds nepieciešams, komandējuma izdevumus. 


