
Rīgā 2017. gada __. oktobrī       

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2017/467 

Par ieejas durvju remontu  
(iepirkums LB/2017/84) 

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 "TEHNODIZAINS" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Sergeja 

Bespalova 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 veikt ieejas durvju remontu (tālāk 

tekstā – DARBS) PASŪTĪTĀJA ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā (tālāk tekstā – objekts), 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma 2. pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu 

iepirkumam LB/2017/84 (līguma 1. pielikums). 

1.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic DARBA kvalitātes uzturēšanu (tālāk 

tekstā – garantija). 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic DARBU 6 (sešu) nedēļu laikā pēc līguma spēkā stāšanās 

dienas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS uztur DARBA, t.sk. izmantoto materiālu un izstrādājumu 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 objektā 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 objektā, 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 objektā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt 

līgumu objektā, 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 
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motivētu paskaidrojumu un PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var 

pildīt līgumu objektā. 

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 objektā, 

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

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai objektā rakstiski paziņo 

PASŪTĪTĀJAM, kura IZPILDĪTĀJA norādītā fiziskā persona, kas pildīs līgumu 

objektā, IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma izpildi. IZPILDĪTĀJS nodrošina šīs 

personas nepārtrauktu klātbūtni objektā laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā. 

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 objektā, 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 objektā, 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 objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektā 

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

jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk līguma 

izpildi objektā. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību objektā ir [..] 

(mob. tālr. [..], e-pasta adrese: [..]). 

3.12. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM pieslēgumu līguma izpildei objektā 

nepieciešamajām inženierkomunikācijām un ūdeni sadzīves un DARBA izpildes 

tehnoloģiskajām vajadzībām. 

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 IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un 

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

kārtībā. 

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

kārtībā. 

4.6. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt DARBA izpildi objektā, nosūtot paziņojumu uz 

IZPILDĪTĀJA e-pasta adresi [..], objekta pamatfunkciju veikšanas nodrošināšanai, 

nepieciešamības gadījumā attiecīgi pagarinot DARBA izpildes laiku. 

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 6,956.30 EUR (seši tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro un 

30 centi), t.sk. atlīdzība par DARBA veikšanu 5,749.01 EUR (pieci tūkstoši septiņi 

simti četrdesmit deviņi euro un 1 cents) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 

1,207.29 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņi euro un 29 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 šī līguma saistību izpildi 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 rēķinu 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. 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. 

7.2. 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 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. 

7.4. 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. 

7.5. Ja, pildot līgumu, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz 

otrai PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par zaudējumu rašanās cēloni un/vai to 

apmēru gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar 

eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 

7.6. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par objektā atstāto IZPILDĪTĀJA inventāru, 

instrumentiem, iekārtām, materiāliem un IZPILDĪTĀJA personāla personiskajām 

mantām. 
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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. 

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. 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 maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit 

procentu) apmērā no līguma summas. 

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. 

10.4. Līguma 10.1. vai 10.3. punktā minētajā līguma izbeigšanas gadījumā: 

10.4.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu faktiski 

pabeigto darbu nodošanas un pieņemšanas aktu; 

10.4.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski pabeigto darbu 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda faktiski pabeigto darbu atbilstību 

līguma noteikumiem un pieņem tos, parakstot minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu tos pieņemt; 
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10.4.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PUSES paraksta faktiski pabeigto 

darbu nodošanas un pieņemšanas aktu, norādot pienācīgi izpildīto darbu daļu; 

10.4.4. PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski 

pabeigto darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas. 

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: 

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 14 (četrpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 1 (vienas) 

lapas un 2. pielikums uz 7 (septiņām) lapām, 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 "TEHNODIZAINS" Prūšu ielā 46, Rīgā, LV-1057, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003444015 un 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV40003444015. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS                                                   IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)                                              (Personiskais paraksts) 

2017. gada __. oktobrī                                                                     2017. gada __. oktobrī 
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1. pielikums 

2017. gada __. oktobra 

līgumam Nr. LB-07/2017/467 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS  

SIA "TEHNODIZAINS" piedāvā veikt ieejas durvju remontu Latvijas Bankas ēkā 

Bezdelīgu ielā 3, Rīgā un nodrošināt veikto darbu un izmantoto materiālu kvalitātes 

uzturēšanu atbilstoši iepirkuma LB/2017/84 "Par ieejas durvju remontu" nolikuma 

prasībām par līgumcenu 5,749.01 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit 

deviņi euro un 1 cents), neskaitot PVN. 

Apņemamies veikt ieejas durvju remontu 6 (sešu) nedēļu laikā pēc līguma spēkā 

stāšanās dienas. 

Veikto darbu un izmantoto materiālu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc 

darba izpildes dienas. 
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2. pielikums 

2017. gada __. oktobra 

līgumam Nr. LB-07/2017/467 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

Latvijas Bankas ēkā Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, galvenās ieejas durvis (tālāk tekstā – durvis) 

pēc individuāla pasūtījuma ir izgatavotas Vācijas uzņēmumā "HerethMetallbauGmbH" 

un uzstādītas objektā 2001. gada septembrī. 

 

1. attēls. Galveno ieejas durvju kopskats. 

Durvis ir izgatavotas no daudzkameru alumīnija profiliem divu vērtņu izpildījumā ar 

stikla pakešu pildījumu. Katras vērtnes svars ≈ 200 kg.  

Durvju labās puses vērtne (skats no ārpuses) ir aprīkota ar iebūvētu aizvērtā stāvokļa 

fiksēšanas mehānismu un ikdienas izmantošanas režīmā netiek pārvietota. Durvju 

kreisās puses vērtne (skats no ārpuses) ir aprīkota ar  "DORMA 299" tipa automātisku 

vēršanas mehānismu, kurš nostiprināts ieejas telpas iekšpusē pie durvju nesošā rāmja 

(durvju kārbas) augšējā profila. 

2. attēls. Vēršanas mehānisma kopskats. 
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Automātiskas atvēršanas funkcijas nodrošināšanai durvīm abās pusēs pie ieejas telpas 

griestiem un ieejas zonas ārējā jumtiņa ir nostiprināti "DORMA" tuvošanās kustības 

devēji, kas nostrādes gadījumā vēršanas mehānismam padod komandu "Atvērt". 

3. attēls. Tuvošanās kustības devējs. 

Komandu "Aizvērt" vēršanas mehānisms izpilda automātiski, atbilstoši ieregulētajam 

laika intervālam pēc jebkura kustības devēja pēdējās nostrādes. 

Lai mazinātu durvju kustības laikā izraisītu sadursmju varbūtību, kreisās puses vērtnei 

abās pusēs pie augšējā profila ir nostiprināti šķēršļa devēji, kas nostrādes gadījumā 

nodrošina komandas "Apstāties" padošanu uz vēršanas mehānismu. 

4. attēls. Šķēršļa devējs. 

Labās puses durvju vērtne (fiksējamā) ir nostiprināta durvju rāmī ar 3 virām. Kreisās 

puses durvju vērtne (kustīgā) ir nostiprināta durvju rāmi ar 4 virām. Durvju labajā un 

kreisajā pusē iebūvētās viras ir dažāda izmēra, bet atbilstoši tehniskajam izpildījumam 

viena tipa un izgatavotas individuāli konkrētajam durvju izmēram Vācijas uzņēmumā 

"HerethMetallbauGmbH". 

5. attēls. Durvju vērtņu viru kopskats. 
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2. DURVJU DEFEKTU APRAKSTS 

Pēc 16 gadu ekspluatācijas tehniskās specifikācijas 1. punktā aprakstītajām durvīm 

pašlaik tiek novēroti sekojoši defekti: 

2.1. Durvju vērtņu savstarpējā novietojuma ģeometrisko parametru nobīde, kas izraisa: 

2.1.1.  palielinātu berzes pretestību durvju vērtņu kontakta šķautņu augšējā daļā; 

2.1.2. durvju slēdzenes un pretplāksnes savstarpēju nobīdi, kas apgrūtina durvju 

aizslēgšanu; 

2.1.3. aizvērta stāvokļa kontroles indikatoru nobīdi. 

6. attēls. Durvju vērtņu savstarpējā nobīde. 

2.2. Durvju vērtņu viru deformācija un izdilums, kas izraisa: 

2.2.1. radiālu brīvkustību viras ass sēžas vietā; 

2.2.2. durvju vērtnes stiprināšanas šķautnes aksiālu nobīdi attiecībā pret durvju nesošo 

rāmi (kārbu); 

2.2.3. vērtņu viru brīvkustību stiprināšanas skrūvju vietās. 

2.3. Traucējumi durvju automātiskas atvēršanas mehānisma darbībā: 

2.3.1. tuvošanās sensors ne vienmēr "pamana" kustību un atvēršanas mehānisms 

nesaņem komandu "Atvērt"; 

2.3.2. šķēršļa devējs ne vienmēr "pamana" šķērsli un atvēršanas mehānisms nesaņem 

komandu "Apstāties"; 

2.3.3. saņemot komandu "Atvērt", atvēršanas mehānisms dažreiz nespēj pārvarēt 

pretestību un atvērt durvju vērtni;  

2.3.4. atvēršanas mehānisms dažreiz "iesprūst" galējā atvērtā stāvoklī un nevar uzsākt 

aizvēršanas kustības ciklu. 

3. DARBA UZDEVUMS 

Novērst tehniskās specifikācijas 2. punktā uzskaitītos defektus, ievērojot sekojošus 

nosacījumus: 

3.1. Durvju vērtņu horizontālajām šķautnēm pēc remonta ir jābūt paralēlām. Savstarpēja 

nobīde un nobīde no horizontālā "0◦" līmeņa nedrīkst pārsniegt ± 0.5 mm;  

3.2. Durvju vērtņu vertikālajām šķautnēm pēc remonta ir jābūt paralēlām. Nobīde no 

vertikālā "90◦" līmeņa nedrīkst pārsniegt ± 1 mm; 

3.3. Attālumi starp durvju vērtņu ārējām šķautnē ir jāieregulē tā, lai tiktu nodrošināta 

vērtņu brīva kustība visā vēršanas posma garumā bez saskares ar piegulošo konstrukciju 
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šķautnēm un plaknēm. Aizvērtā durvju stāvoklī minimālais pieļaujamais attālums starp 

abu vērtņu savstarpējām kontakta plaknēm nedrīkst būt mazāks par 2 mm. 

 

7. attēls. Durvju vērtnes pēc remonta aizvērtā stāvoklī no augšas. 

3.4. Bojāto vērtņu viru remonts vai nomaiņa pret jaunām atbilstošas nestspējas virām. 

Nomaiņas gadījumā piegādātajām virām vēlams paredzēt atbalsta gultņus un stāvokļa 

regulēšanas iespēju.  Radiālā brīvkustība viras ass sēžas vietā pēc remonta vai nomaiņas 

nav pieļaujama.  

3.5. Viru stiprināšanas skrūvju vietu remonts. Ja nepieciešams, paredzot viru papildu 

fiksēšanas elementu uzstādīšanu. Saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, konkrētu stiprināšanas 

risinājumu piedāvā IZPILDĪTĀJS. Viru brīvkustība stiprināšanas skrūvju vietās pēc 

remonta nav pieļaujama. 

 

8. attēls. Durvju viras fiksētā stāvoklī (brīvkustība nav pieļaujama). 

3.6. Durvju automātiskas vēršanas mehānisma nomaiņa. Piegādātajam vēršanas 

mehānismam ir jābūt atbilstošam tehniskās specifikācijas 1. punktā aprakstīto durvju 

konstrukcijai un svaram, ar plānoto minimālo darba ciklu skaitu ne mazāku par 1 000 

000 reizēm.  

3.7. Vēršanas mehānismam ir jābūt nokomplektētam ar diviem kustības devējiem, 

diviem šķēršļa devējiem un attālinātu rokas vadības bloku, kas nodrošina vēršanas 

mehānisma pārslēgšanu no automātiska vadības režīma uz rokas vadības režīmu. Gan 

rokas, gan automātiskā darbības režīmā ir jāparedz vēršanas mehānisma attālināta 

darbības bloķēšanas iespēja.  

3.8. Automātiskas darbības režīmam ir  jānodrošina sekojoši darbības algoritmi: 

3.8.1. tuvojoties durvīm no ārpuses, nostrādā ārējais kustības devējs, tiek aktivizēts 

ārējais šķēršļa devējs un durvju vērtne sāk vērties vaļā. Ja: 

3.8.1.1. šķēršļa devējs konstatē šķērsli, durvju kustība tiek pārtraukta; 

3.8.1.2. šķēršļa devējs netiek aktivizēts, durvju vērtne atveras līdz galam un, ja abi 

kustības devēji nav aktīvi, pēc ieregulēta laika intervāla uzsāk aizvēršanas ciklu. Pirms 

aizvēršanas cikla uzsākšanas tiek aktivizēts iekštelpas šķēršļa devējs. Ja: 

3.8.1.2.1. šķēršļa devējs konstatē šķērsli, durvju kustība tiek pārtraukta; 
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3.8.1.2.2. šķēršļa devējs netiek aktivizēts, durvju vērtne aizveras līdz galam. 

3.8.2. tuvojoties durvīm no iekšpuses, nostrādā iekšējais kustības devējs, tiek aktivizēts 

ārējais šķēršļa devējs un durvju vērtne sāk vērties vaļā. Ja: 

3.8.2.1. šķēršļa devējs konstatē šķērsli, durvju kustība tiek pārtraukta; 

3.8.2.2. šķēršļa devējs netiek aktivizēts, durvju vērtne atveras līdz galam un, ja abi 

kustības devēji nav aktīvi, pēc ieregulēta laika intervāla uzsāk aizvēršanas ciklu. Pirms 

aizvēršanas cikla uzsākšanas tiek aktivizēts iekštelpas šķēršļa devējs. Ja: 

3.8.2.2.1. šķēršļa devējs konstatē šķērsli, durvju kustība tiek pārtraukta; 

3.8.2.2.2. šķēršļa devējs netiek aktivizēts, durvju vērtne aizveras līdz galam. 

3.9. Rokas vadības režīmam ir jānodrošina durvju vērtnes attālināta atvēršanas un 

aizvēršanas funkcija, kā arī attālināta vēršanas mehānisma darbības bloķēšanas funkcija. 

Šķēršļa konstatēšanas funkcija rokas vadības režīmā darbojas identiski tehniskās 

specifikācijas 3.8. punktā aprakstītajam algoritmam.  

4. DARBA VEIKŠANAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

4.1. Darbu objektā ir iespējams veikt darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 20.00. Citās 

dienās atsevišķus darbus objektā drīkst veikt tikai ar PASŪTĪTĀJU iepriekš saskaņotā 

laikā. Izmaksas, kas rodas sakarā ar darbu organizēšanu ārpus normālā darba laika, 

IZPILDĪTĀJS iekļauj piedāvātajā līgumcenā. 

4.2. Plānojot darba apjomus, ir jāievēro nosacījums, ka katras darba dienas beigās 

durvīm ir jābūt nostiprinātām un aizvērtām.   

4.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt darba izpildi objekta pamatfunkciju izpildes 

nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā pagarinot darba izpildes laiku. 

4.4. Visai informācijai, kas ir dota tehniskās specifikācijas 1. punktā ir informatīvs 

raksturs. Kvalitatīvai darba izpildei IZPILDĪTĀJS visus izmērus un tehniskos 

risinājumus precizē uz vietas objektā. 

 



 

13 

5. DARBA IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME   

Darba izmaksu aprēķina tabulu-tāmē IZPILDĪTĀJS ir ievērtējis visus nepieciešamos pasākumus un izdevumus, lai nodrošinātu paredzēto darba izpildi 

pilnā apmērā.  

                                                                                                             (euro bez PVN) 
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1. 

Darba vietas apsekošana, izmēru 

un tehnisko risinājumu 

precizēšana, remonta tehnoloģijas 

izstrāde. 

kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2. 
Automātiskā vēršanas mehānisma 

demontāža komplektā ar kustības 

un šķēršļu devējiem. 
kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3. 
Durvju vērtņu demontāža, 

ieskaitot durvju vērtņu viru 

demontāžu. 
kpl. 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

4. 

Durvju vērtņu viru piegāde vai 

izgatavošana (ja tādas tiek 

izgatavotas), durvju vērtņu viru 

remonts (ja esošās tiek 

remontētas). 

kpl. 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

5. 

Durvju montāža, ieskaitot durvju 

vērtņu viru montāžu un 

nostiprināšanu, ieskaitot papildu 

fiksēšanas elementu izgatavošanu 

un montāžu, ja tādi ir 

nepieciešami. 

kpl. 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

6. 
Durvju vērtņu stāvokļa 

regulēšana. 
kpl. 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
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7. 
Automātiskā vēršanas mehānisma 

DORMA 250 montāža komplektā 

ar kustības un šķēršļu devējiem. 
kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

8. 
Durvju automātiskās vēršanas 

funkciju pārbaude un regulēšana. 
kpl. 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

Kopā:  [..] [..] [..] [..] 

Transporta izdevumi: [..]%  [..] 

Tiešās izmaksas kopā:  [..] 

Virsizdevumi: [..]%  [..] 

Plānotie uzkrājumi: [..]%  [..] 

Sociālais nodoklis: 23.59%  [..] 

Kopā cena bez PVN:  5,749.01 

 

 


