
 

Rīgā 2016. gada ___. decembrī 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/583 

Par transportlīdzekļu uzraudzības sistēmas piegādi un uzstādīšanu 
(iepirkums LB/2016/120) 

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

vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 89. punktu, no 

vienas puses, un AS "INKOMERC HOLDING"  (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes 

locekļa Tigrana Asaturjana 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 apņemas piegādāt transportlīdzekļu 

uzraudzības sistēmas iekārtas (tālāk tekstā – iekārtas) un uzstādīt iekārtu programmatūru 

(tālāk tekstā – programmatūra) PASŪTĪTĀJA ēkā Bezdelīgu ielā 3 (tālāk tekstā – 

objekts), Rīgā, veikt piegādāto iekārtu uzstādīšanu PASŪTĪTĀJA transportlīdzekļiem 

(tālāk tekstā – darbs), darbu veicot IZPILDĪTĀJA rīcībā esošajās slēgtās, atbilstoši 

aprīkotās telpās, veikt piegādāto iekārtu un darbu kvalitātes nodrošināšanu, kā arī 

programmatūras uzturēšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums) un 

IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumam LB/2016/120 (līguma 2. pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS iekārtu piegādi un programmatūras uzstādīšanu veic 35 (trīsdesmit 

piecu) kalendāro dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS veic darbu 10 kalendāro dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma 

veikt uzstādīšanu saņemšanas katram transporta līdzeklim atsevišķi. 

2.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina piegādāto iekārtu kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus 

pēc iekārtu piegādes dienas (tālāk tekstā – iekārtu garantijas laiks). 

2.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina veikto darbu kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc 

iekārtas uzstādīšanas dienas (tālāk tekstā – darba garantijas laiks). 

2.5. IZPILDĪTĀJS programmatūras uzturēšanu veic 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc 

programmatūras uzstādīšanas dienas (tālāk tekstā – uzturēšanas laiks). 

2.6. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai līguma 

saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē objektā nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu personu, kā 

arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kura tiks 

iesaistīta līguma saistību izpildē (t.sk. veiks darba izpildi IZPILDĪTĀJA telpās), vārdu, 

uzvārdu, personas kodu, un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu (JPEG fails) šīs fiziskās 

personas fotogrāfiju 10 (desmit) darbadienas pirms tā uzsāk veikt līguma saistību izpildi. 
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3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai tikt iesaistītai līguma saistību izpildē, rakstiski paziņojot par to 

IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādīto fizisko personu iesaistīt līguma 

saistību izpildē, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot 

par to PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. 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 tikt iesaistīta 

līguma saistību izpildē. 

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 tikt iesaistīta līguma saistību izpildē, 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu objektā neielaist vai no tā izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot valsts 

svētku dienas.  

3.7. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un 

ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma izpildi saistītos normatīvos aktus. 

3.8. PASŪTĪTĀJA pārstāvim darbu veikšanas laikā ir tiesības atrasties IZPILDĪTĀJA 

telpās darbu veikšanas zonā un novērot darba izpildi. IZPILDĪTĀJS iepazīstina 

PASŪTĪTĀJA pārstāvi ar noteikumiem, kādi tam jāievēro, uzturoties darbu veikšanas 

zonā. 

4. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. Vienlaikus ar iekārtu piegādi un pēc programmatūras uzstādīšanas IZPILDĪTĀJS 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu iekārtu piegādi  un programmatūras 

uzstādīšanu apliecinošu dokumentu/rēķinu. PASŪTĪTĀJS paraksta iekārtu piegādi  un 

programmatūras uzstādīšanu apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecinot iekārtu piegādes 

un programmatūras uzstādīšanas faktu. 

4.2. Pēc katras pasūtītā darba izpildes reizes IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu darba nodošanas un pieņemšanas aktu un rēķinu.  

4.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā attiecīgi pēc iekārtu piegādes un 

programmatūras uzstādīšanas vai pasūtītā darba veikšanas pārbauda iekārtu piegādes un 

programmatūras uzstādīšanas vai veiktā darba atbilstību līguma noteikumiem un pieņem 

iekārtu piegādi un programmatūras uzstādīšanu vai pieņem darbu, parakstot darba 

nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja iekārtu piegādē, programmatūras uzstādīšanā vai 

darba izpildē konstatēti trūkumi, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

iekārtu piegādi un programmatūras uzstādīšanu vai darbu.  

4.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS attiecīgi novērš iekārtu 

piegādes un programmatūras uzstādīšanas vai veiktā darba trūkumus un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu iekārtu piegādes un programmatūras 

uzstādīšanas vai veiktā darba nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc iekārtu piegādes un programmatūras uzstādīšanas vai veiktā darba 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda iekārtu piegādes un 

programmatūras uzstādīšanas vai veiktā darba atbilstību līguma noteikumiem un pieņem 

iekārtu piegādi un programmatūras uzstādīšanu vai pieņem darbu, parakstot iekārtu 

piegādes un programmatūras uzstādīšanas vai veiktā darba nodošanas un pieņemšanas 

aktu, vai, ja iekārtu piegādē un programmatūras uzstādīšanā vai darba izpildē konstatēti 
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trūkumi, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt iekārtu piegādi un 

programmatūras uzstādīšanu vai veikto darbu. 

4.5. Iekārtu piegādes un programmatūras uzstādīšanas vai pasūtītā darba veikšanas diena 

ir diena, kad IZPILDĪTĀJS attiecīgi ir piegādājis iekārtas, uzstādījis programmatūru vai 

pabeidzis darbu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu iekārtu piegādi 

un programmatūras uzstādīšanu apliecinošu dokumentu/rēķinu vai veiktā darba 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis piegādātās iekārtas, 

uzstādīto programmatūru vai veikto darbu līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā iekārtu piegādes un programmatūras 

uzstādīšanas vai darba veikšanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS attiecīgi ir novērsis 

visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu iekārtu piegādes un programmatūras uzstādīšanas vai veiktā 

darba nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis piegādātās iekārtas, 

uzstādīto programmatūru vai veikto darbu līguma 4.4. punktā noteiktajā kārtībā. 

5. IEKĀRTU UN DARBA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS UN 

PROGRAMMATŪRAS UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē piegādāto iekārtu, izpildītā darba vai programmatūras 

defektu vai trūkumu (tālāk tekstā – defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, 

PASŪTĪTĀJAM iekārtas garantijas laikā, darba garantijas laikā vai programmatūras 

uzturēšanas laikā ir tiesības iesniegt IZPILDĪTĀJAM attiecīgu rakstisku paziņojumu par 

atbilstoši konstatētā iekārtas, darba vai programmatūras defekta novēršanas 

nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums).  

5.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 20 (divdesmit) kalendāro dienu 

laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

5.3. Pēc paziņojumā minētā 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 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. 

5.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc atkārtoti iesniegtā defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas 

akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma noteikumiem un pieņem 

tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

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

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta 

novēršanu atbilstoši līguma 5.4. punktā noteiktajai kārtībai. 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 5.5. punktā noteiktajā kārtībā.  
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5.7. IZPILDĪTĀJS līguma 5.1.– 5.6. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta 

novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitāti 24 (divdesmit četrus) 

mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

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

5.1.– 5.7. punktā minētās kvalitātes nodrošināšanas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai 

izpildei. 

5.9. IZPILDĪTĀJS programmatūras uzturēšanas laikā nodrošina programmatūras kļūdu 

labojumu, uzlabojumu, jauninājumu un jaunāko versiju piegādi un to savietojamību, 

atbilstoši līguma noteikumiem. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 23,269.18 EUR (divdesmit trīs tūkstoši divi simti sešdesmit 

deviņi euro un 18 centi), t.sk. atlīdzība par iekārtu piegādi un programmatūras 

uzstādīšanu, atlīdzība par 2 (divām) darba izpildes reizēm un atlīdzība par 

programmatūras uzturēšanu 19,230.73 EUR (deviņpadsmit tūkstoši divi simti 

trīsdesmit euro un 73 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 4,038.45 EUR (četri 

tūkstoši trīsdesmit astoņi euro un 45 centi), kas sastāv no: 

6.1.1. maksas par iekārtu piegādi un programmatūras uzstādīšanu [..] EUR ([..] euro un 

[..] centi), t.sk. atlīdzība par iekārtu piegādi un programmatūras uzstādīšanu [..] EUR ([..] 

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

6.1.2. maksas par pirmo darba izpildes reizi [..] EUR ([..] euro un [..] centi), t.sk. atlīdzība 

par pirmo darba izpildes reizi [..] EUR ([..] euro) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 

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

6.1.3. maksas par otro darba izpildes reizi [..] EUR ([..] euro un [..] centi), t.sk. atlīdzība 

par otro darba izpildes reizi [..] EUR ([..] euro) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 

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

6.1.4. maksas par programmatūras uzturēšanu [..] EUR ([..] euro), t.sk. atlīdzība par 

programmatūras uzturēšanu [..] EUR ([..] euro) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 

[..] EUR ([..] euro). 

6.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas nepieciešami līgumā 

noteikto IZPILDĪTĀJA saistību izpildei, t.sk. izdevumi, kas saistīti ar iekārtu piegādi, 

veiktajiem darbiem un programmatūras uzstādīšanu un uzturēšanu, un garantijas laikā 

konstatēto defektu, kuri nav radušies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, novēršanu, kā arī 

normatīvajos aktos noteiktie nodokļi. 

6.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM: 

6.3.1. līguma 6.1.1. punktā minēto maksu par iekārtu piegādi un programmatūras 

uzstādīšanu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iekārtu piegādes un programmatūras 

uzstādīšanas pieņemšanas un rēķina saņemšanas; 

6.3.2. līguma 6.1.2. un 6.1.3. punktā minēto maksu par attiecīgo darba izpildes reizi  

10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgās darba izpildes reizes darba nodošanas un 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas; 

6.3.3. maksu par iepriekšējos sešos mēnešos veikto programmatūras uzturēšanu  

10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par līguma 2.1., 2.2. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, vai līguma 5.2. punktā 

noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru 
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nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma 

summas. 

7.2. 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. 

7.3. Par līguma 6.3. punktā minēto termiņu nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas 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. 

7.4. 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. APDROŠINĀŠANA 

8.1. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem apdrošina IZPILDĪTĀJA civiltiesisko atbildību 

ar apdrošinātāja atbildības limitu katram apdrošināšanas gadījumam ne mazāku par 

20,000.00 EUR (divdesmit tūkstoši euro) un pašrisku katrā atsevišķā gadījumā – ne 

lielāku par 700.00 EUR (septiņi simti euro). Jebkurā gadījumā pašrisku sedz 

IZPILDĪTĀJS. 

8.2. Apdrošināšanas līgumam jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja 

PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarīti zaudējumi IZPILDĪTĀJA darbības vai 

bezdarbības dēļ, pildot līgumu. Apdrošināšanas līgumā jāparedz IZPILDĪTĀJA 

pienākums apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumā pirms šā līguma saistību izpildes 

turpināšanas atjaunot apdrošinājuma summu šā līguma 8.1. punktā paredzētajā apmērā. 

Apdrošināšanas līgumā jābūt noteiktam, ka apdrošināšanas līguma pārtraukšanas 

gadījumā apdrošinātājs par to informē PASŪTĪTĀJU. 

8.3. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā laikā, kad IZPILDĪTĀJS veic darbu, t.sk. laikā, 

kad IZPILDĪTĀJS pilda darba kvalitātes uzturēšanas saistības. IZPILDĪTĀJS nedrīkst 

veikt darbu bez minētās apdrošināšanas, tomēr tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības 

par līgumā noteikto termiņu neievērošanu.  

8.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai līguma 8.1. un 8.2. punktā 

minēto apdrošināšanas līgumu, t.sk. apdrošināšanas noteikumus (tālāk tekstā – 

apdrošināšanas līgums). 

8.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt apdrošināšanas līgumu, iesniedzot 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 

8.6. IZPILDĪTĀJS līdz darbu veikšanas uzsākšanai iesniedz PASŪTĪTĀJAM tā 

akceptētu apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas 

samaksu, kopijas. 

8.7. Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas izbeidzas pirms 

līguma 8.3. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, IZPILDĪTĀJS līdz šī 

apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu 
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apdrošināšanas līgumu, šo pagarināto vai jauno apdrošināšanas līgumu saskaņojot ar 

PASŪTĪTĀJU līguma 8.4.–8.6. punktā noteiktajā kārtībā. 

9. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

9.2. Līguma 9.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas 

citādi. 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. 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).  

10.2. 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. 

10.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

10.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu 

dokumentu. 

11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

11.1.1. IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6., 3.7., 8.1-8.4., 8.6. vai 

8.7. punktiem; 

11.1.2. IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1., 2.2. vai 5.2. punktā noteikto termiņu, vai līguma  

5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto defektu novēršanas termiņu vairāk nekā 

20 (divdesmit) kalendārās dienas; 

11.1.3. tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

11.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 11.1.1. vai 

11.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) 

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

izbeigšanu saņemšanas.  

11.3. 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. 
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12. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

12.1. 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. 

12.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

13.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

13.1.1. parakstīt līguma 4.1. punktā minēto iekārtu piegādes un programmatūras 

uzstādīšanas attaisnojuma dokumentu/rēķinu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

Drošības sistēmu daļas darbinieks;  

13.1.2. izpildīt līguma 3.2. un 3.6. punkta noteikumus, iesniegt līguma 5.1. punktā minēto 

paziņojumu, saskaņot līguma 5.2. punktā minēto defekta novēršanas termiņu – 

PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas vadītājs; 

13.1.3. parakstīt līguma 2.2. punktā minēto paziņojumu, līguma 4.3. un 4.4. punktā 

minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, 4.3., 4.4., 5.4. un 5.5. punktā minēto atteikumu 

un līguma 5.3. un 5.5. punktā minēto defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu 

– PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

13.3. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

13.4. Līgums uzrakstīts uz 15 (piecpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 7 (septiņām) 

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

glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

14. PUŠU REKVIZĪTI 

14.1. 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. 

14.2. IZPILDĪTĀJS – AS "INKOMERC HOLDING" Katlakalna ielā 10, Rīgā, LV-1073, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr.  40003052057 

un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistrā Nr. LV40003052057. Norēķinu konts [..], Nr. [..], BIC [..]. 
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1. pielikums 

2016. gada ___. decembra 

līgumam Nr. LB-07/2016/583 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. DARBA UZDEVUMS 

1.1. IZPILDĪTĀJS veic transportlīdzekļu uzraudzības sistēmas (tālāk tekstā – sistēma) 

piegādi un uzstādīšanu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. Sistēmas elementi ir 

savstarpēji salāgoti un nodrošina saskaņotu iekārtu komplekta darbību. Sistēmas iekārtu 

pārraidītie un uztvertie dati ir salāgoti ar PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo uzraudzības 

programmatūru. 

1.2. Sistēmas iekārtu un to sastāvdaļu uzstādīšanu veic PASŪTĪTĀJA norādītajiem 

transportlīdzekļiem. 

1.3. Veic programmatūras uzstādīšanu, lai nodrošinātu tehniskās specifikācijas prasības.  

Programmatūru uzstāda uz servera Latvijas Bankas ēkā (tālāk tekstā – Centrāle). 

2. [..] 

2.1. [..]. 

2.2. [..]. 

2.3. [..].  

2.4. [..]. 

2.5. [..]. 

2.6. [..]. 

2.7. [..]. 

2.8. [..]. 

2.9. [..]. 

2.10. [..]. 

2.11. [..]. 

3. [..] 

3.1. [..].  

3.2. [..].  

3.3. [..]. 

3.4. [..]. 

3.5. [..].  

3.6. [..]. 
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3.7. [..]. 

3.8. [..].  

3.9. [..]. 

3.10. [..]. 

4. [..]  

4.1. [..]. 

4.2. [..]:  

4.2.1. [..]; 

4.2.2. [..]; 

4.2.3. [..]; 

4.2.4. [..]; 

4.2.5. [..]; 

4.2.6. [..]; 

4.2.7. [..]; 

4.2.8. [..]; 

4.2.9. [..]; 

4.2.10. [..]; 

4.2.11. [..]. 

4.3. [..]. 

4.4. [..].  

4.5. [..]. 

5. [..] 

5.1. [..]. 

5.2. [..]. 

5.3. [..]. 

6. [..] 

6.1. [..].  

6.2. [..]. 

6.3. [..]. 
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6.4. [..]. 

6.5. [..]. 

6.6. [..]. 

6.7. [..]. 

6.8. [..]. 

7. [..] 

7.1. [..]: 

7.1.1. [..]; 

7.1.2. [..]; 

7.1.3. [..]; 

7.1.4. [..]; 

7.1.5. [..]; 

7.1.6. [..];  

7.1.7. [..]; 

7.1.8. [..]; 

7.1.9. [..]; 

7.1.10. [..]; 

7.1.11. [..]; 

7.1.12. [..]; 

7.1.13. [..]; 

7.1.14. [..]. 

7.2. [..]. 

7.3. [..]. 

8. [..] 

8.1. [..]. 

8.2. [..]. 

8.3. [..]: 

8.3.1. [..];  

8.3.2. [..]. 

8.4. [..]. 

8.5. [..]. 

8.6. [..]. 

8.7. [..]. 

 

 

 

 

 

 



11 

9. [..] 

9.1. [..]: 

9.1.1. [..]. 

9.1.2. [..]. 

9.1.3. [..]. 

9.1.4. [..]. 

9.1.5. [..]. 

9.2. [..]: 

9.2.1. [..]. 

9.2.2. [..]. 

9.2.3. [..]. 

9.3. [..]: 

9.3.1. [..]. 

9.3.2. [..]. 

9.3.3. [..]:   

- [..];   

- [..];  

- [..];   

- [..];   

- [..]. 

9.3.4. [..]. 

9.3.5. [..]. 

9.4. [..]: 

9.4.1. [..]. 

9.4.2. [..]. 

9.5. [..]: 

9.5.1. [..]. 

9.5.2. [..]. 

9.5.3. [..]:   

- [..];   

- [..];  

- [..];   

- [..];   

- [..];   

- [..];   

- [..].    

9.6. [..]: 

9.6.1. [..];  

9.6.2. [..]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



12 

9.6.3. [..];  

9.6.4. [..]. 

9.7. [..]: 

9.7.1. [..]; 

9.7.2. [..]; 

9.7.3. [..]; 

9.7.4. [..]; 

9.7.5. [..];  

9.7.6. [..]. 

10. [..] 

10.1. [..]. 

10.2. [..]. 

10.3. [..].  

10.4. [..]. 

10.5. [..]. 

11. [..] 

11.1. [..]: 

11.1.1. [..]. 

11.1.2. [..]. 

11.1.3. [..]. 

11.1.4. [..]. 
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11.2. [..]. 

11.3. [..].  

11.4. [..].  

12. [..] 

12.1. [..]: 

12.1.1. [..]; 

12.1.2. [..]; 

12.1.3. [..]; 

12.1.4. [..]; 

12.1.5. [..]. 

12.2. [..]. 

12.3. [..]. 

13. [..] 

13.1. [..]. 
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13.2. [..]. 

13.3. [..]. 
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2. pielikums 

2016. gada ___. decembra 

līgumam Nr. LB-07/2016/583 

IZPILDĪTĀJA PIEDĀVĀJUMS 

 
 

 

 

 

 


