
Rīgā 2016. gada __. augustā     

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2016/387 

Par nepārtrauktās barošanas iekārtas piegādi un 

tehnisko apkopju veikšanu 
(iepirkums LB/2016/38) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas 

vadītāja vietnieces pienākumu izpildītājas Ivetas Mednes personā, kas rīkojas saskaņā ar 

PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija rīkojuma Nr. 1256/9 "Par Latvijas Bankas 

iepirkuma pastāvīgo komisiju" 4. punktu un 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 

"Līgumu pārvaldības kārtība" 89. punktu, no vienas puses, un SIA "UPS SERVISS 

CENTRS" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Jāņa Malaha 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 1 (vienas) nepārtrauktās barošanas 

iekārtas komplektā ar SNMP karti/adapteri (kopā tālāk tekstā – iekārta) piegādi, 

uzstādīšanu, demontējot esošās nepārtrauktās barošanas iekārtas, PASŪTĪTĀJA 

norādītajā vietā ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, un palaišanu darbā (viss kopā tālāk tekstā – 

iekārtas piegāde) saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (līguma 1. pielikums) noteiktajām 

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

1.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic iekārtas tehniskās apkopes atbilstoši 

iekārtas tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām. 

2. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA  

2.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā nedrīkst iesaistīt 

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

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

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu 10 (desmit) 

darbadienu laikā, pirms persona uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 

2.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, rakstiski paziņojot 

par to IZPILDĪTĀJAM. 

2.4. 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 2.2. 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. 

2.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 2.1. vai 2.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 2.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās 

vai teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās vai 

teritorijā neielaist vai no tās izraidīt. 
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2.6. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā ar PASŪTĪTĀJU 

saskaņotā laikā, izņemot valsts svētku dienās.  

2.7. Pildot līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem 

un par saviem līdzekļiem nodrošina regulāru līguma saistību izpildes rezultātā radušos 

atkritumu savākšanu un utilizēšanu, t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj netīrumu 

izplatīšanos, kas rodas, vai varētu rasties līguma saistību izpildes rezultātā. 

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

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

izpildi saistītos normatīvos aktus. 

2.9. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo 

tiesību aktu ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina 

līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto 

apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā 

pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai 

teritorijā un visā laikposmā, kad līgums tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par 

darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ir IZPILDĪTĀJA [..] (mob. tālr. [..], 

e-pasta adrese: [..]). 

3. IEKĀRTAS PIEGĀDES KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS veic iekārtas piegādi 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

līguma stāšanās spēkā dienas.  

3.2. Pēc iekārtas piegādes IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu preču piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu. PASŪTĪTĀJS paraksta 

preces piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu, apliecinot iekārtas piegādes faktu. 

3.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtas piegādes pārbauda iekārtas 

darbību un pieņem iekārtas piegādi vai, ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē 

traucējumus iekārtas darbībā, kuru iemesls ir nekvalitatīvi vai nepareizi veikta iekārtas 

piegāde, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt iekārtas piegādi. 

3.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš atteikumā minētos trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu iekārtas piegādes nodošanas un pieņemšanas aktu. 

PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtas piegādes nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda iekārtas darbību un pieņem iekārtas piegādi, 

parakstot iekārtas piegādes nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz 

IZPILDITĀJAM motivētu atteikumu pieņemt iekārtas piegādi. 

3.5. Iekārtas piegādes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis iekārtas piegādi un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu preču piegādes attaisnojuma 

dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis iekārtas piegādi līguma 3.3. punktā 

noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā iekārtas piegādes diena 

ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos 

trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu iekārtas piegādes 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis iekārtas piegādi līguma 

3.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

3.6. Pēc iekārtas piegādes pabeigšanas PUSES paraksta nodošanas un pieņemšanas 

aktu, kurā minēts, ka PASŪTĪTĀJS ir nodevis un IZPILDĪTĀJS ir pieņēmis 

līguma 1. pielikuma 2.3. punktā minētās atsavināmās firmas Merlin Gerin MGE 

Systems nepārtrauktās barošanas iekārtas Galaxy PWTM, 60 kVA (tālāk tekstā – 

atsavināmās iekārtas) ar brīdi, kad abpusēji parakstīts šajā punktā minētais nodošanas 
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un pieņemšanas akts un IZPILDĪTĀJS atsavināmās iekārtas ir izvedis no PASŪTĪTĀJA 

teritorijas. 

4. IEKĀRTAS TEHNISKO APKOPJU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS veic iekārtas tehniskās apkopes 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc 

iekārtas piegādes dienas. 

4.2. IZPILDĪTĀJS veic iekārtas tehniskās apkopes saskaņā ar iekārtas ražotāja 

tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām un atbilstoši iekārtas ražotāja 

noteiktajam iekārtas tehniskās apkopes darba apjomam un periodiskumam. 

4.3. IZPILDĪTĀJS tehnisko apkopi veic darbadienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00, 

tehniskās apkopes veikšanas konkrēto laiku vismaz 2 (divas) darbdienas iepriekš 

saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. 

4.4. IZPILDĪTĀJS pēc katras iekārtas tehniskās apkopes pabeigšanas iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM iekārtas tehniskās apkopes protokolu un rēķinu. 

4.5. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtas tehniskās apkopes 

protokola saņemšanas pārbauda iekārtas tehniskās apkopes izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un to pieņem, vai, ja pārbaudes laikā konstatēts iekārtas tehniskās apkopes 

izpildes trūkums, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt iekārtas 

tehniskās apkopes izpildi. 

4.6. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš atteikumā minētos trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu iekārtas tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu. 

PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtas tehniskās apkopes nodošanas 

un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda iekārtas tehniskās apkopes izpildes atbilstību 

līguma noteikumiem un to pieņem, parakstot iekārtas tehniskās apkopes nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt iekārtas 

tehniskās apkopes izpildi. 

4.7. Iekārtas tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS pabeidzis 

iekārtas tehnisko apkopi, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis iekārtas tehniskās apkopes izpildi 

līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā 

iekārtas tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus 

PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM iekārtas 

tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis iekārtas 

tehniskās apkopes izpildi līguma 4.6. punktā noteiktajā kārtībā. 

5. GARANTIJA UN TĀS NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina iekārtas kvalitāti (tālāk tekstā – garantija) 24 (divdesmit 

četrus) mēnešus pēc iekārtas piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks).  

5.2. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē iekārtas trūkumu vai defektu (tālāk tekstā 

– defekts), kas nav radies iekārtas nepareizas ekspluatācijas rezultātā, PASŪTĪTĀJAM 

garantijas laikā ir tiesības iesniegt IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta 

novēršanas nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums). 

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

PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā 

termiņā. 
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5.4. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

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

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

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

PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta 

novēršanu. 

5.6. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.  

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

paziņojumā norādīto defektu vai atteikumā minētos defekta novēršanas trūkumus un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta novēršanu līguma 5.5. punktā 

noteiktajā kārtībā. 

5.8. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 5.3. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 

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

paziņojumā minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS, rakstiski par to brīdinot 

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

maksā, izmantojot garantijas laika nodrošinājumu (līguma 6.4. punkts). 

5.9. IZPILDĪTĀJS līguma 5.2. – 5.8. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta 

novēršanas ietvaros izpildīto darbu un nomainīto detaļu vai mezglu garantiju 

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

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

garantijas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 34,806.71 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti seši euro un 

71 cents), t.sk. atlīdzība par līguma izpildi 28,765.88 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši 

septiņi simti sešdesmit pieci euro un 88 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 

6,040.83 EUR (seši tūkstoši četrdesmit euro un 83 centi), kas sastāv no: 

6.1.1. maksas par iekārtas piegādi [..] EUR ([..] euro un [..] cents), t.sk. atlīdzība par 

iekārtas piegādi [..] EUR ([..] euro un [..] centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 

[..] EUR ([..] euro un [..] centi); 

6.1.2. maksas par iekārtas tehniskajām apkopēm [..] EUR ([..] euro), t.sk. atlīdzība par 

iekārtas tehniskajām apkopēm [..] EUR ([..] euro) un pievienotās vērtības nodoklis 

(21%) [..] EUR ([..] euro); 

6.1.3. summas, par kādu PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJAM atsavināmās iekārtas, 

izdarot ieskaitu, [..] EUR ([..] euro un [..] centi), t.sk. pamatsumma [..] EUR ([..] euro) 

un pievienotās vērtības nodoklis (21%) [..] EUR ([..] un [..] centi). 

6.2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt priekšapmaksu līdz 20% (divdesmit procentiem) no 

līguma 6.1.1. punktā noteiktās maksas par iekārtas piegādi šādā kārtībā: 

6.2.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai bankas ekspromisorisko 

galvojumu par saņemamās priekšapmaksas summu ar termiņu, kurš pārsniedz līguma  

3.1. punktā minēto iekārtas piegādes termiņu par 4 (četrām) nedēļām, un ar kuru banka 

garantē atmaksāt PASŪTĪTĀJAM priekšapmaksu, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no 

līguma vai līgums izbeidzas pirms iekārtas piegādes dienas; 
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6.2.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 6.2.1. punktā minēto bankas 

ekspromisorisko galvojumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas; 

6.2.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM priekšapmaksu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA akceptēta līguma 6.2.1. punktā minētā bankas ekspromisoriskā 

galvojuma un rēķina saņemšanas. 

6.3. PASŪTĪTĀJS 10% (desmit procentus) no līguma 6.1.1. punktā noteiktās maksas 

par iekārtas piegādi garantijas laikā ietur kā garantijas laika nodrošinājumu. 

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma 

līguma 5.8. punktā noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 

7.1. punktā noteikto līgumsodu par līguma 5.3. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 

5.3. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu un zaudējumus, kas 

nodarīti PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA garantijas saistību neizpildes 

rezultātā. 

6.5. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1.1. punktā noteikto maksu par 

iekārtas piegādi, atskaitot priekšapmaksu, ja tāda iepriekš samaksāta, un līguma 

6.3. punktā minēto garantijas laika nodrošinājumu, kā arī samazinot izmaksājamo 

summu par līguma 6.1.3. punktā minēto summu, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

iekārtas piegādes pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 

6.6. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 6.4. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

garantijas laika beigām un visu defektu, par kuriem PASŪTĪTĀJS garantijas laikā 

paziņojis IZPILDĪTĀJAM līguma 5.2. punktā minētajā kārtībā, novēršanas 

pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 

6.7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt garantijas laika nodrošinājumu pirms garantijas 

laika beigām šādā kārtībā: 

6.7.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai bankas ekspromisorisko 

galvojumu ar bankas atbildības limitu garantijas laika nodrošinājuma summas apmērā, 

kura termiņš par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz garantijas laiku un ar kuru banka garantē 

atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parādu, kas rodas IZPILDĪTĀJA līgumā 

noteikto saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, t.sk. samaksāt līguma 5.8. punktā 

noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 7.1. punktā noteikto 

līgumsodu par līguma 5.3. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.3. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu un atlīdzināt zaudējumus, kas nodarīti 

PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA iekārtas piegādes kvalitātes uzturēšanas 

saistību neizpildes rezultātā. Ja IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas 

ekspromisorisko galvojumu pa daļām, IZPILDĪTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms bankas 

ekspromisoriskā galvojuma termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas 

ekspromisoriskā galvojuma pagarinājumu, ievērojot nosacījumu, ka atsevišķas bankas 

ekspromisoriskā galvojuma daļas spēkā esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 

1 (vienu) gadu; 

6.7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 6.7.1. punktā minēto bankas 

ekspromisorisko galvojumu vai tā pagarinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc bankas ekspromisoriskā galvojuma vai tā 

pagarinājuma saņemšanas; 

6.7.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 6.4. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA akceptēta līguma 6.7.1. punktā minētā bankas ekspromisoriskā 

galvojuma un rēķina saņemšanas. 
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6.8. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par iepriekšējā mēnesī veikto 

iekārtas tehnisko apkopi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iepriekšējā mēnesī veiktās 

iekārtas tehniskās apkopes izpildes pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 

6.9. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar iekārtas 

piegādi, iekārtas tehnisko apkopju veikšanu un piegādātās iekārtas kvalitātes 

uzturēšanu, t.sk. maksa par darbu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi u.c. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 3.1. punktā noteikto iekārtas piegādes termiņu 

vai līguma 5.3. punktā noteikto (t.sk. atbilstoši līguma 5.3. punktam saskaņoto) 

piegādātās iekārtas defekta novēršanas termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto 

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

7.2. Ja IZPILDĪTĀJS neveic iekārtas tehnisko apkopi iekārtas ražotāja noteiktajā 

termiņā (neveic apkopi līdz attiecīgā mēneša, kad jāveic kārtējā tehniskā apkope, 

pēdējai dienai), IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) 

apmērā no maksas par iekārtas tehniskās apkopes reizi par katru nokavēto kalendāro 

dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no maksas par iekārtas tehniskās 

apkopes reizi. 

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪJĀJA 

maksājumiem. 

7.4. Par līguma 6.5., 6.6., 6.7.3. vai 6.8. punktā noteiktā maksājuma termiņa 

nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena 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 no 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 noteiktajos 

gadījumos. 

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). 
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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 ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, 

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

gadījumos: 

10.1.1. IZPILDĪTĀJS kavē līguma 3.1. punktā minēto iekārtas piegādes termiņu vai 

līguma 5.3. punktā noteikto (t.sk. atbilstoši līguma 5.3. punktam saskaņoto) piegādātās 

iekārtas defekta novēršanas termiņu vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas; 

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 2.1., 2.2., 2.4., 2.6.–2.9. punkta 

noteikumiem vai kavē līguma 6.7.1. punktā minētās bankas ekspromisoriskā galvojuma 

pagarinājuma iesniegšanas termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas; 

10.1.3. ja 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 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas. Ja PASŪTĪTĀJS 

vienpusēji atkāpjas no līguma līdz iekārtas piegādes dienai, IZPILDĪTĀJS papildus 

līgumsodam atmaksā PASŪTĪTĀJAM iepriekš saņemto priekšapmaksu (ja tāda 

izmaksāta).  

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 un saņemot IZPILDĪTĀJA iesniegtajā 

bankas ekspromisoriskajā galvojumā minēto summu pilnā apmērā. 

10.4. 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, 

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

11.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 
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12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTŪTĀJA 

darbinieki: 

12.1.1. izpildīt līguma 2.4., 2.6. un 4.3.  punkta noteikumus un parakstīt līguma 

3.2. punktā minēto preču piegādes apliecinošu dokumentu/rēķinu – PASŪTĪTĀJA 

Tehniskās pārvaldes Ēku sistēmu daļas vecākais elektroinženieris vai Ēku sistēmu daļas 

vadītājs; 

12.1.2. parakstīt līguma 4.5., 4.6. un 5.5.  punktā minēto motivēto atteikumu un līguma 

4.6. un 5.5. punktā minēto nodošanas un pieņemšanas aktu un saskaņot līguma 

5.3. punktā minēto defekta novēršanas termiņu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

Ēku sistēmu daļas vadītājs; 

12.1.3. izpildīt līguma 2.3. punkta noteikumus, parakstīt līguma 3.3., 3.4., 6.2.2. un 

6.7.2. punktā minēto motivēto atteikumu, līguma 3.4. un 3.6. punktā minēto nodošanas 

un pieņemšanas aktu, līguma 5.2. punktā minēto paziņojumu un līguma 5.8. punktā 

minēto brīdinājumu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

12.2. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai 

līguma saistību izpildei. 

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

neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.4. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

12.5. Līgums uzrakstīts uz 11 (vienpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) 

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 Valsts ieņēmumu dienesta 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 "UPS SERVISS CENTRS" Brīvības gatvē 221-1, Rīgā, LV-

1039, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

Nr. 40003290436 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās 

vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV4003290436. Norēķinu konts [..] Nr. [..], 

BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS                             IZPILDĪTĀJS 

 

(Personiskais paraksts)                                   (Personiskais paraksts) 

2016. gada ___. augustā                2016. gada ___. augustā
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1. pielikums 

2016. gada ___. augusta 

līgumam Nr. LB-07/2016/387 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. PRASĪBAS PIEGĀDĀJAMAJAI IEKĀRTAI  

Pozīcija Specifikācija un piezīmes 

Darbības 

princips 

Modulāra tipa dubultās konvertācijas (on-line) iekārta ar 

decentralizētu paralēlo arhitektūru. Iekārta jāpiegādā bez 

akumulatoru baterijām un akumulatoru bateriju skapjiem. 

Iekārtas jauda Iekārtai paralēlā slēgumā jānodrošina jauda 120 kVA/96 kW 

N+1 pārpietiekamības režīmā. 

Sistēmas 

moduļa 

nomaiņas 

princips 

Sistēmas moduļi veidoti ar "karsto" nomaiņu (safe swap), t.i., tos 

nomaina, papildina vai izslēdz bez nepārtrauktās barošanas iekārtas 

atslēgšanas vai pārslēgšanos uz apejas ķēdi. 

Prasības 

sistēmas 

modulim 

Katrs sistēmas modulis ir pilnīgi neatkarīga nepārtrauktās barošanas 

iekārta ar savu taisngriezi, invertoru, elektronisko apejas ķēdi, 

bateriju lādētāju, programmu nodrošinājumu un vadības paneli. 

Taisngriezis, invertors, elektroniskā apejas ķēde, bateriju lādētājs ir 

aizsargāti ar drošinātājiem. 

Pieslēguma 

raksturojums 

Iekārtas ieeja: elektropieslēgums – trīsfāzu 400 V, 50 Hz; jaudas 

koeficients pie 100% slodzes – ne mazāks kā 0,98; reaktīvā strāva 

(THDI) pie 100% slodzes – ne vairāk kā 3%. 

Iekārtas izeja: elektrobarošana – trīsfāzu 400 V (pieļaujamās 

svārstības pie statiskas slodzes – ne vairāk par ±1%, bet pie slodzes 

izmaiņām 0% – 100% – ne vairāk par ±5%), 50 Hz ±1%. 

Jānodrošina iekārtas darbība pie izejas slodzes nesimetriskuma līdz 

100%. Lietderības koeficients pie 50% slodzes – ne mazāks par 

0,92. Iekārtai jāspēj izturēt 125% pārslodzi 10 min. vai 150% 

pārslodzi 1 min. 

Akumulatoru 

baterijas 

Nepārtrauktās barošanas iekārtā jāizmanto ekspluatācijā esošās 66 

(sešdesmit sešas) firmas CSB BATTERY COMPANY akumulatoru 

baterijas GPL12750 (izgatavotas 2015. gada februārī un uzstādītas 

2015. gada jūnijā) un 66 (sešdesmit sešas) firmas SSB BATTERY 

akumulatoru baterijas SBL 75-12i(sh) (izgatavotas 2011. gada 

augustā un uzstādītas 2011. gada novembrī), kuras uzstādītas 

4 (četros) firmas Merlin Gerin MGE UPS Systems nepārtrauktās 

barošanas iekārtu Galaxy PWTM akumulatoru skapjos.  

Katram nepārtrauktās barošanas iekārtas sistēmas modulim jābūt 

savam akumulatoru bateriju blokam.  
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Pozīcija Specifikācija un piezīmes 

Funkcionalitāte Nepārtrauktās barošanas iekārtai jānodrošina iespēja veikt attālinātu 

pārraudzību un vadību, lietojot 10/100 MBit/s Ethernet pieslēgumu 

un standarta Interneta pārlūka programmu, ar šādām iespējām: 

- redzēt iekārtas un tās komponentu, t.sk. akumulatoru bateriju, 

aktuālo stāvokli, darbspēju un noslodzi; 

- attālināti veikt akumulatoru bateriju diagnostiku; 

- apskatīt iekārtas veidoto elektronisko notikumu žurnālu (logfile); 

- apskatīt iekārtas parametru izmaiņas pēdējo 12 stundu laikā 

grafiskā veidā; 

- konfigurēt, ieslēgt un atslēgt trauksmes izziņošanas sistēmu. 

Nepārtrauktās barošanas iekārtai jāuztur SNMP protokols un jābūt 

savietojamai ar firmas GENEREX nepārtrauktās barošanas iekārtu 

pārraudzības programmu UNMS II. 

2. DARBA APRAKSTS 

2.1. IZPILDĪTĀJS piegādā un uzstāda iekārtu Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, 

Rīgā.  

2.2. IZPILDĪTĀJS pieslēdz piegādāto iekārtu un nodrošina, ka PASŪTĪTĀJS var, 

izmantojot Ethernet pieslēgumu, pārbaudīt attālinātās pārraudzības un vadības 

funkcionēšanu.  

2.3. Esošās 4 (četras) nepārtrauktās barošanas iekārtas – izgatavotājs Merlin Gerin MGE 

Systems, modelis Galaxy PWTM, 60 kVA, uzstādītas 2001. gadā, pēc demontāžas tiks 

atsavinātas, nododot tās IZPILDĪTĀJAM, izdarot ieskaitu par līgumā paredzēto iekārtas 

iegādi. 

3. DARBA LAIKA UN DARBA ORGANIZĀCIJAS NOSACĪJUMI 

3.1. Visi darbi, kas saistīti ar iekārtas pieslēgšanu, veicami nepārtraucot ēkā strādājošo 

PASŪTĪTĀJA struktūrvienību funkciju pildīšanu.  

3.2. Īslaicīgi elektrobarošanas pārtraukumi patērētājiem, kas pieslēgti UPS iekārtām, 

pieļaujami darbadienās laika periodā no plkst. 17.30 līdz plkst. 20.00.  
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2. pielikums 

2016. gada __. augusta 

līgumam Nr. LB-07/2016/387 

 

IZPILDĪTĀJA PIEDĀVĀTĀ CENA 

SIA "UPS SERVISS CENTRS" piedāvā piegādāt, uzstādīt, demontējot esošās 

nepārtrauktās barošanas iekārtas, palaist darbā un veikt tehniskās apkopes nepārtrauktās 

barošanas iekārtai Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, saskaņā ar līguma 

noteikumiem par šādu cenu: 

Nr. 
p.k. 

Pozīcijas nosaukums 
Mērvie-

nība 

Vienas 

vienības cena 
EUR bez 

PVN 

Daudzums 
Summa 

EUR bez 

PVN 

1. Nepārtrauktās barošanas iekārtas 

(bez akumulatoriem un 

akumulatoru skapjiem) piegāde 

un uzstādīšana 

Piedāvātā iekārta:  

[..] 

kpl [..] 1 [..] 

2. SNMP (Simple Network 

Managment Protocol) 

karte/adapteris 

gb [..] 1 [..] 

3. Tehnisko apkopju veikšana 

garantijas laikā 

apkopes 

reize 

[..] 8 [..] 

4.  Ieskaits par atsavināmo firmas 

Merlin Gerin MGE Systems 

nepārtrauktās barošanas iekārtu 

Galaxy PWTM, 60 kVA  

(ne mazāk kā 170.00 EUR 

(viens simts septiņdesmit euro) 

par katru iekārtu) 

gb [..] 4 [..] 

Līgumcena (1. + 2. + 3. – 4.): 28,765.88 

 

 


