
Rīgā 2017. gada ___. oktobrī          

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/470 

Par drošības durvju piegādi un montāžu 
(iepirkums LB/2017/82) 

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 SIA "INO" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja 

Norberta Sauša personā, kas rīkojas saskaņā ar IZPILDĪTĀJA 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 drošības durvju piegādi un montāžu (viss 

kopā tālāk tekstā – pasākumi) PASŪTĪTĀJA ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (tālāk tekstā 

– objekts), saskaņā ar iepirkuma LB/2017/82 nolikumu un līguma 1. pielikumā noteikto 

tehnisko specifikāciju un izmaksu aprēķinu.  

1.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic papildu pasākumus, kas 

nepieciešami pasākumu pienācīgai izpildei un kurus PASŪTĪTĀJS nav paredzējis līguma 

slēgšanas brīdī (tālāk tekstā – papildu pasākumi; pasākumi un papildu pasākumi kopā tālāk 

tekstā – būvdarbi), ja PUSES šādus papildu pasākumus ir saskaņojušas līgumā noteiktajā 

kārtībā.  

1.3. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic būvdarbu, t.sk. izmantoto materiālu, 

izstrādājumu, aprīkojuma un ierīču, kvalitātes uzturēšanu.  

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS izpilda būvdarbus 10 (desmit) kalendāro nedēļu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA rakstiskajā uzaicinājumā noteiktās dienas, kurā uzsākami būvdarbi. 

2.2. IZPILDĪTĀJS uztur būvdarbu, t.sk. izmantoto materiālu un piegādāto izstrādājumu, 

aprīkojuma un ierīču, kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc būvdarbu izpildes dienas 

(tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.3. 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, kas pildīs 

līgumu objektā, vārdu, uzvārdu un personas kodu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu 

(JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) darbadienas pirms tā 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. 
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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 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 tā 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 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 līguma izpildes procesā pirms materiālu, izstrādājumu, aprīkojuma un 

ierīču pielietošanas uzrāda PASŪTĪTĀJAM to tehnisko dokumentāciju vai atbilstības 

deklarāciju. 

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

svētku dienas.  

3.10. Pildot līgumu objektā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 

nodrošina regulāru būvdarbu izpildes laikā radušos atkritumu savākšanu un aizvešanu, t.sk. 

veic pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, kas rodas vai varētu rasties būvdarbu 

izpildes rezultātā. 

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

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

3.12. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību 

aktu prasību ievērošanu objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektā iesaistīto 

IZPILDĪTĀJA un tā apakšuzņēmēju nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba 

aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā, pirms IZPILDĪTĀJA vai tā 

apakšuzņēmēja nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu objektā un visā laikposmā, kad līgums 

objektā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību objektā ir 

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

3.13. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM pieslēgumu līguma izpildei objektā 

nepieciešamajām inženierkomunikācijām un ūdeni sadzīves un būvdarbu tehnoloģiskām 

vajadzībām. 

4. BŪVDARBU IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai pasākumu izpildes laika plānu.   

4.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs gan samazināt sākotnēji nolīgto pasākumu apjomu, gan uzdot 

IZPILDĪTĀJAM papildu pasākumu, t.sk. līgumā sākotnēji neparedzētu darbu, veikšanu 

(tālāk tekstā kopā – būvdarbu izmaiņas), nosūtot IZPILDĪTĀJAM būvdarbu izmaiņu 

pieprasījumu. 

4.3. Pēc būvdarbu izmaiņu pieprasījuma saņemšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo 

dokumentāciju par būvdarbu izmaiņu izmaksām un iesniedz to saskaņošanai 

PASŪTĪTĀJAM. 



3 

4.4. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uzsākt būvdarbu izmaiņu īstenošanu tikai pēc tam, kad abas 

PUSES ir parakstījušas PASŪTĪTĀJA sagatavoto papildu vienošanos pie līguma, ar kuru 

noteiktas būvdarbu izmaiņas, t.sk. grozīta līguma summa. 

4.5. Saskaņojot būvdarbu izmaiņas, PUSES ievēro šādus nosacījumus: 

4.5.1. galējā līguma summa, kuru pēc visām līguma ietvaros veiktajām būvdarbu izmaiņām 

saņem IZPILDĪTĀJS par būvdarbu veikšanu, nedrīkst būt vairāk nekā par 10% (desmit 

procentiem) lielāka par sākotnēji nolīgto līguma summu; 

4.5.2. samazinot vai palielinot kāda sākotnēji nolīgtā darba apjomu, nedrīkst palielināt 

sākotnēji nolīgto attiecīgā darba vienas vienības izcenojumu; 

4.5.3. vienojoties par papildu pasākumiem, kuri pēc būtības ir līdzvērtīgi kādam no 

sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu pasākumu vienas vienības izcenojums 

nedrīkst pārsniegt sākotnēji nolīgto līdzvērtīgo darbu vienas vienības izcenojumu; 

4.5.4. vienojoties par papildu pasākumiem, kas paredz līgumā sākotnēji neparedzētu darbu 

veikšanu, kuri nav līdzvērtīgi nevienam no sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu 

pasākumu vienas vienības izcenojums nedrīkst pārsniegt PASŪTĪTĀJA noskaidroto vidējo 

šāda veida darbu vienas vienības cenu tirgū. 

4.6. Pēc būvdarbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, izmantoto materiālu, izstrādājumu, 

aprīkojuma un ierīču tehnisko dokumentāciju vai atbilstības deklarācijas un rēķinu.  

4.7. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc būvdarbu nodošanas un pieņemšanas 

akta un izmantoto materiālu, izstrādājumu, aprīkojuma un ierīču tehniskās dokumentācijas 

vai atbilstības deklarāciju saņemšanas pārbauda būvdarbu izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem būvdarbus, parakstot būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt būvdarbus. 

4.8. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par 

saviem līdzekļiem novērš būvdarbu izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.9. Būvdarbu izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis būvdarbus un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kā arī izmantoto 

materiālu, izstrādājumu, aprīkojuma un ierīču tehnisko dokumentāciju vai atbilstības 

deklarācijas, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis būvdarbus līguma 4.7. punktā noteiktajā kārtībā. 

PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā būvdarbu izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu būvdarbu nodošanas un pieņemšanas 

aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis būvdarbus līguma 4.7. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.10. IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc būvdarbu nodošanas 

un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

5. BŪVDARBU KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

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

– defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS garantijas laikā 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 minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 
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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, 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.  

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

saskaņoto termiņu vairāk nekā 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 IZPILDĪTĀJS samaksā 

10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas vai 

PASŪTĪTĀJS izmanto garantijas laika nodrošinājumu (līguma 6.3. punkts) vai 

IZPILDĪTĀJA iesniegto līguma saistību izpildes nodrošinājumu (ja IZPILDĪTĀJS līguma 

6.7. punktā noteiktajā kārtībā tādu iesniedzis). 

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 defekta 

novēršanu atbilstoši līguma 5.4. punktā noteiktajai kārtībai. 

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

ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu, izstrādājumu, aprīkojuma un ierīču 

kvalitātes uzturēšanu 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 būvdarbu kvalitātes uzturēšanas saistības paliek 

spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 22,076.18 EUR (divdesmit divi tūkstoši septiņdesmit seši euro un 

18 centi), t.sk. atlīdzība par līguma saistību izpildi 18,244.78 EUR (astoņpadsmit tūkstoši 

divi simti četrdesmit četri euro un 78 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 

3,831.40 EUR (trīs tūkstoši astoņsimt trīsdesmit viens euro un 40 centi). 

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

un to kvalitātes uzturēšanas saistību nodrošināšanu, t.sk. maksa par pasākumu veikšanā 

izmantotajiem materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumu, maksa par darbu, normatīvajos 

aktos noteiktie nodokļi u.c. izdevumi. Ja PUSES līgumā noteiktajā kārtībā vienojas par 

papildu pasākumu veikšanu, attiecīgo papildu pasākumu izmaksas iekļauj līguma summā, 

to attiecīgi palielinot.  

6.3. PASŪTĪTĀJS 10% (desmit procentus) no līguma 6.1. punktā noteiktās līguma summas 

garantijas laikā ietur kā garantijas laika nodrošinājumu. 

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma līguma 

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

noteikto līgumsodu par līguma 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā 

noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu un zaudējumus, kas nodarīti 

PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA būvdarbu kvalitātes uzturēšanas saistību 

neizpildes rezultātā. 
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6.5. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā noteikto līguma summu, 

atskaitot līguma 6.3. punktā minēto garantijas laika nodrošinājumu, 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, rēķina 

saņemšanas un objekta atbrīvošanas. 

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 5.1. 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 ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu līguma 

2. pielikuma prasībām atbilstošu līguma saistību izpildes nodrošinājumu. Ja IZPILDĪTĀJS 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM līguma saistību izpildes nodrošinājumu pa daļām, IZPILDĪTĀJS 

2 (divus) mēnešus pirms pēdējās iesniegtās līguma saistību izpildes nodrošinājuma daļas 

termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA saskaņotu līguma saistību 

izpildes nodrošinājuma pagarinājumu, ievērojot nosacījumu, ka atsevišķas līguma saistību 

izpildes nodrošinājuma daļas spēkā esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) 

gadu; 

6.7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 6.7.1. punktā minēto saistību izpildes 

nodrošinājumu vai tā pagarinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc līguma saistību izpildes nodrošinājuma 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 līguma saistību izpildes 

nodrošinājuma un rēķina saņemšanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, vai 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 noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

7.3. Par līguma 6.5., 6.6. vai 6.7.3. 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 no 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 
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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. 

8. APDROŠINĀŠANA 

8.1. IZPILDĪTĀJS līguma saistību izpildes laikā, t.sk. laikā kad IZPILDĪTĀJS objektā 

pilda būvdarbu kvalitātes uzturēšanas saistības, par saviem līdzekļiem apdrošina 

IZPILDĪTĀJA civiltiesisko atbildību ar apdrošinātāja atbildības limitu katram 

apdrošināšanas gadījumam ne mazāku par 15,000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) un 

pašrisku katrā atsevišķā gadījumā – ne lielāku par 700.00 EUR (septiņi simti euro). Jebkurā 

gadījumā pašrisku sedz IZPILDĪTĀJS. Nevienam no atlīdzināmo zaudējumu, kaitējuma un 

izdevumu veidiem neparedz individuālu atbildības limitu vai individuālu pašriska lielumu, 

kas ir mazāks par šajā līguma punktā noteikto.  

8.2. Līguma 8.1. punktā minētajam apdrošināšanas līgumam (tālāk tekstā kopā – būvdarbu 

apdrošināšanas līgums) jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja 

PASŪTĪTĀJAM, tā darbiniekam vai trešajai personai nodarīti zaudējumi vai kaitējums 

IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ, pildot līgumu. Būvdarbu apdrošināšanas 

līgumā jābūt noteiktam, ka būvdarbu apdrošināšanas līguma pārtraukšanas gadījumā 

apdrošinātājs par to informē PASŪTĪTĀJU. Būvdarbu apdrošināšanas līgumā papildus 

jāparedz IZPILDĪTĀJA pienākums apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumā, pirms šā 

līguma saistību izpildes turpināšanas, atjaunot apdrošinājuma summu attiecīgi šā līguma 

8.1. punktā paredzētajā apmērā. 

8.3. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu objektā bez būvdarbu apdrošināšanas līguma, 

tomēr tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu neievērošanu. 

8.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai būvdarbu apdrošināšanas 

līgumu, t.sk. apdrošināšanas noteikumus. 

8.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt būvdarbu apdrošināšanas līgumu, iesniedzot 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 5 (piecu) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 

8.6. IZPILDĪTĀJS līdz būvdarbu veikšanas uzsākšanai PASŪTĪTĀJA objektā iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM tā akceptētu līgumā minētajām prasībām atbilstoša būvdarbu 

apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, 

kopijas. 

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

pirms līguma 8.1. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, IZPILDĪTĀJS līdz 

būvdarbu apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina būvdarbu apdrošināšanas 

līgumu vai noslēdz jaunu būvdarbu apdrošināšanas līgumu, šo pagarināto vai jauno 

būvdarbu 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, izņemot publiski 

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

noteiktos gadījumus. 

9.2. Līguma 9.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku 

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

citādi. 
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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 paziņo par to 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 pašvaldības 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. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. vai 4.1. punktā minēto termiņu vai jebkuru 

līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotajā pasākumu izpildes laika plānā noteikto termiņu vairāk 

nekā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas; 

11.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4. un 3.6.–3.12. punktā 

minētajiem noteikumiem, vai kavē līguma 6.7.1. punktā minēto līguma saistību izpildes 

nodrošinājuma pagarinājuma iesniegšanas termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) 

kalendārās dienas; 

11.1.3. ja 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 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

par vienpusēju atkāpšanas no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.  

11.3. 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 līguma saistību 

izpildes nodrošinājumā minēto summu pilnā apmērā. 

11.4. 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. 

11.5. Līguma 11.1. vai 11.4. punktā minētajā līguma izbeigšanas gadījumā: 

11.5.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu faktiski 

pabeigto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu; 

11.5.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski pabeigto būvdarbu 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda faktiski pabeigto būvdarbu atbilstību 

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

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu tos pieņemt; 

11.5.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PUSES paraksta faktiski pabeigto 

būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, norādot pienācīgi izpildīto būvdarbu daļu; 
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11.5.4. PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski 

pabeigto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas. 

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. izpildīt līguma 3.8., 3.9. un 4.1. punkta noteikumus – Tehniskās pārvaldes projektu 

vadītāja T. Sorokina; 

13.1.2. izpildīt līguma 3.3., 3.5., 5.2. un 6.7.2. punkta, kā arī līguma 2. pielikuma 10. punkta 

noteikumus, parakstīt līguma 2.1. punktā minēto uzaicinājumu, līguma 4.2. punktā minēto 

būvdarbu izmaiņu pieprasījumu, līguma 4.4. punktā minēto papildu vienošanos pie līguma, 

līguma 4.7., 5.4. un 11.5.2. punktā minēto aktu un atteikumu, kā arī līguma 5.1. punktā 

minēto paziņojumu un 8.5. punktā minēto atteikumu – 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 18 (astoņpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 6 (sešām) 

lapām un 2. pielikums uz 4 (četrām) lapām, 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 – SIA "INO", juridiskā adrese: Bākūžu iela 13A-2, Rīga, LV-1024, 

biroja adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003080667 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 

dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā Nr. LV40003080667. Norēķinu 

konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

 

  

(Personiskais paraksts) 

2017. gada ___. oktobrī 

 IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

2017. gada ___. oktobrī 
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1. pielikums 

2017. gada ___. oktobra 

līgumam Nr. LB-07/2017/470 

 (iepirkums LB/2017/82) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2. DAĻA – DROŠĪBAS DURVJU PIEGĀDE UN 

MONTĀŽA 

1. VISPĀRĒJIE DARBU IZPILDES NOTEIKUMI 

1.1. Aizpildot būvdarbu izmaksu aprēķina tabulu-tāmi, IZPILDĪTĀJS ievērtē visus 

nepieciešamos pasākumus un izdevumus, ieskaitot būvdarbu veikšanai nepieciešamās 

palīgierīces un mehānismus, lai nodrošinātu paredzētos tehnoloģiskos procesus un darba 

drošības pasākumus pilnā apmērā, atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī visus 

nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka būvdarbu veikšanas laikā pēc iespējas mazāk 

tiktu traucēta objekta pamatfunkciju veikšana. 

1.2. Nenorādot būvdarbu izmaksu aprēķina tabulā-tāmē piedāvāto ekvivalentu, 

IZPILDĪTĀJS ievērtē tos materiālus, izstrādājumus, iekārtas, aprīkojumu un ierīces, kuri 

norādīti kā piemērs. 

1.3. Norādot būvdarbu izmaksu aprēķina tabulu-tāmē piedāvāto ekvivalentu, 

IZPILDĪTĀJS pievieno piedāvājumam piedāvāto materiālu, izstrādājumu, aprīkojuma vai 

ierīču ekvivalentu ražotāja tehniskās specifikācijas vai tehniskās pases, kas apliecina 

piedāvātā ekvivalenta atbilstību šā nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.   

1.4. IZPILDĪTĀJS pirms darbu uzsākšanas saskaņo ar PASŪTĪTĀJU objektā izmantot 

paredzētos materiālus, izstrādājumu, aprīkojuma un ierīču paraugus, kā arī apdares 

materiālu, izstrādājumu, aprīkojuma un ierīču krāsojuma toni un dizainu. 

1.5. Pirms durvju izgatavošanas IZPILDĪTĀJS objektā veic visus nepieciešamos 

uzmērījumus.  

1.6. Būvdarbus veic saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstrādāto un ar PASŪTĪTĀJU saskaņoto 

pasākumu izpildes laika plānu. 

1.7. Būvdarbus objektā veic darbadienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 un brīvdienās 

(sestdienās un svētdienās, izņemot valsts svētku dienas) no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 vai 

citā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā laikā. Darbus, kas saistīti ar paaugstinātu trokšņu līmeni 

(rada paaugstinātu trokšņu līmeni blakus esošajās telpās) vai intensīvu putekļu izdalīšanos, 

veic ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā laikā. 

2. SPECIĀLIE DARBU IZPILDES NOTEIKUMI 

Veicamo būvdarbu apjomi norādīti izmaksu aprēķina tabulā-tāmē (skat. tehniskās 

specifikācijas 3. punktu). 

2.1.  Durvis 104. telpai 

2.1.1. Ložu drošas durvis (tālāk tekstā – durvis) atbilst FB 6 izturības klasei pret lodēm, 

sastāv no durvju kārbas, eņģēm un durvju vērtnes, kas aprīkotas ar šādu durvju aprīkojumu: 

2.1.1.1. slēdzene ar pretplāksni;  

2.1.1.2. cilindru rozetes (komplekts);  

2.1.1.3. slēptā kabeļu pāreja ar durvīs iebūvētu kabeļu kanālu līdz slēdzenei;  

2.1.1.4. durvju vērtnei piestiprināti rokturi (komplekts); 
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2.1.1.5. durvju aizvērējs. Firmas DORMA vai GEZE .  

2.1.2. Ailes izmērs orientējoši 1200×2100mm (pirms durvju izgatavošanas IZPILDĪTĀJA 

pārstāvis izmēra ailes). 

2.1.3. Izturības klase pret lodēm, ne mazāka kā FB 6 pēc LVS EN 1522:2002 "Logi, durvis, 

slēģi un žalūzijas. Izturība pret lodēm. Prasības un klasifikācija". Durvju konstrukcija ir 

sertificēta atbilstoši LVS EN 1523:2002 "Logi, durvis, slēģi un žalūzijas. Izturība pret 

lodēm. Testa metode" vai durvis izgatavotas no sertificētiem materiāliem, kas pārbaudīti 

atbilstoši LVS EN 1523:2001 "Logi, durvis, slēģi un žalūzijas. Izturība pret lodēm. Testa 

metode". Pārbaudes rezultāti jāapstiprina ar sertifikātu kopijām. 

2.1.4. Attālums starp pretplāksni un slēdzenes plāksni ir robežās starp 2,0mm līdz 5,5mm. 

2.1.5. Elektromehāniska slēdzene (tālāk tekstā – slēdzene) nodrošina elektronisku durvju 

atslēgšanu (rīģeļa ievilkšanu) un automātisku durvju aizslēgšanu (rīģeļa izbīdīšanu) pēc 

durvju aizvēršanās. 

2.1.6. Pēc rīģeļa izbīdīšanas tas tiek nobloķēts.  

2.1.7. Iebūvētais eirocilindrs ar atslēgu nodrošina avārijas izeju un durvju vadību 

sprieguma atslēgšanas režīmā. 

2.1.8. Pretplāksnē iebūvēts kodēts magnēts. Rīģelis tiek izbīdīts tikai pēc magnēta 

atpazīšanas.   

2.1.9. Slēdzene: 

2.1.9.1. konstrukcijas izlaušanas spēks ne mazāks kā 20 000N; 

2.1.9.2. izbīdīta rīģeļa garums ne mazāks kā 20 mm; 

2.1.9.3. darba temperatūra ne sliktāka kā no -20°C līdz +60°C; 

2.1.9.4. barošanas spriegums 24V DC stabilizēts; 

2.1.9.5. darba strāva ne lielāka kā 4,5A (0,5 sek.). 

Firmas eff-eff (Vācija) Technilock L4 844L435 ESE. Piegādāt darba kārtībā ar visiem 

nepieciešamajiem komponentiem.  

2.1.10. Pretplāksne: 

2.1.10.1. komplektā ar šā pielikuma 2.1.9. punktā minēto slēdzeni; 

2.1.10.2. regulējama rīģeļa pozīcija; 

2.1.10.3. nerūsošā tērauda. 

Firmas eff-eff (Vācija) Schließblech L4 844L4SBL3. Piegādāt darba kārtībā ar visiem 

nepieciešamajiem komponentiem. 

2.1.11. Patentēts cilindrs savietojams ar šā pielikuma 2.1.9. punktā minēto slēdzeni. 

Piemēram, firmas ASSA (Zviedrija) Zylinder ASSA P6M22, vai ekvivalents. Piegādāt darba 

kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem. 

2.1.12. Drošības rozetes (komplekts) savietojamas ar šā pielikuma 2.1.9. punktā minēto 

slēdzeni. 

Piemēram, firmas ASSA (Zviedrija) Zylinderabdeckung ASSA ABLOY 844SX63, vai 

ekvivalents. Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem. 

2.1.13. Lielrokturi (komplekts). 

Piemēram, firmas ASSA (Zviedrija) Griff ASSA ABLOY AHW920, vai ekvivalents. Piegādāt 

darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem. 

2.1.14. Kabelis savietojams ar šā pielikuma 2.1.9. punktā minēto slēdzeni. 

Piemēram, firmas eff-eff (Vācija) Anschlusskabel 844ZBKAB, vai ekvivalents. Piegādāt 

darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem. 

2.1.15. Iebūvējama lokanā kabeļa pāreja iebūvējama durvju vērtnē un kārbā. 
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Piemēram, firmas eff-eff (Vācija) Verdeckter Kabelübergang 10312-10-10, vai ekvivalents. 

Piegādāt darba kārtībā ar visiem nepieciešamajiem komponentiem. 

2.1.13. Pirms piegādāto durvju iebūves demontē esošās durvis. Durvis iebūvētas mūra 

sienas ailē.  

2.1.14. Iesniedzamā dokumentācija: 

2.1.14.1. Kompetentas organizācijas izsniegta durvju vai durvju profilu sistēmas šaušanas 

testa FB6NS atbilstības sertifikāta kopija. 

2.1.14.2. Durvju, profilu un kārbas rasējumi. 

2.1.14.3. Kārbas nostiprinājuma mezgla rasējums. 

2.2. Durvis kāpņu telpai K3/K4 

2.2.1. Divviru ugunsdrošas durvis (tālāk tekstā – durvis) atbilst EI60 klasei, sastāv no 

durvju kārbas, eņģēm un durvju vērtnēm, aktīvā vērtne aprīkota ar šādu durvju aprīkojumu: 

2.2.1.1. slēdzene ar pretplāksni, paredzēta ugunsdrošajām durvīm;  

2.2.1.2. cilindru rozetes (komplekts);  

2.2.1.3. alumīnija ugunsdrošo rokturu garnitūra, kas atbilst DIN 18273/EN 1634 

(komplekts); 

2.2.1.4. ugunsdrošības durvju aizvēršanas sistēma divviru durvīm.  

2.2.2. Pasīvā vērtne aprīkota ar fiksatoru. 

2.2.3. Ailes izmērs orientējoši 1560×2560mm (pirms durvju izgatavošanas IZPILDĪTĀJA 

pārstāvis izmēra ailes). 

2.2.4. Ugunsdrošības durvju aizvēršanas sistēmas pieslēgums pie ēkas lokālās ugunsgrēka 

atklāšanas sistēmas. Durvju aizvēršanas sistēma aprīkota ar lokālu dūmu detektoru. 

2.2.5. Durvis izgatavotas bez sliekšņa un aprīkotas ar ugunsizturīgu krītošo slieksni. 

2.2.6. Durvīm izgatavo un uzstāda MDF paneļus no abām pusēm, kas vizuāli atbilst 

esošajām pildiņu durvīm. 

2.3. Durvis uz bēniņiem 

2.3.1. Vienviru ugunsdrošas durvis (tālāk tekstā – durvis) atbilst EI60 klasei, sastāv no 

durvju kārbas, eņģēm un durvju vērtne aprīkota ar šādu durvju aprīkojumu: 

2.3.1.1. evakuācijas durvju slēdzene ar pretplāksni, paredzēta ugunsdrošajām durvīm;  

2.3.1.2. ugunsdrošo rokturu garnitūra, kas atbilst DIN 18273/EN 1634 (komplekts); 

2.3.1.3. durvju aizvērējs. Firmas DORMA vai GEZE. 

2.3.2. Ailes izmērs orientējoši 990×2070mm (pirms durvju izgatavošanas IZPILDĪTĀJA 

pārstāvis izmēra ailes). 

2.3.3. Durvju aila no vienas puses apšūta ar 200mm akmens vates siltumizolāciju un pēc 

durvju montāžas jāveic siltumizolācijas atjaunošana. 

2.4. Durvis 4. stāva gaitenim 

2.4.1. Alumīnija profilu stiklotas ugunsdrošas durvis (tālāk tekstā – durvis) atbilst EI60 

klasei, sastāv no durvju kārbas, eņģēm un durvju vērtnes, aprīkotas ar šādu durvju 

aprīkojumu: 

2.4.1.1. slēdzene ar pretplāksni, paredzēta ugunsdrošajām durvīm;  

2.4.1.2. cilindru rozetes (komplekts);  

2.4.1.3. alumīnija ugunsdrošo rokturu garnitūra, kas atbilst DIN 18273/EN 1634 

(komplekts); 

2.4.1.4. ugunsdrošības durvju aizvēršanas sistēmas. Durvju aktīvā vērtne ikdienā ir atvērtā 

stāvoklī. 
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2.4.2. Ailes izmērs orientējoši 965×2060mm (pirms durvju izgatavošanas IZPILDĪTĀJA 

pārstāvis izmēra ailes).  

2.4.3. Ugunsdrošības durvju aizvēršanas sistēmas pieslēgums pie ēkas lokālās ugunsgrēka 

atklāšanas sistēmas. Durvju aizvēršanas sistēma aprīkota ar lokālu dūmu detektoru. 

2.4.4. Durvis izgatavotas bez sliekšņa un aprīkotas ar ugunsizturīgu krītošo slieksni. 

2.5. Durvis K5 kāpņu telpā 

2.5.1. IZPILDĪTĀJS veic esošo koka pildiņu durvju vērtnes vēršanās virziena maiņu. 

2.5.2. Koka durvju vērtnei, durvju kārbai un apmalēm veic atbilstošu remontu/protezēšanu, 

esošā krāsojuma noņemšanu, sagatavošanu krāsošanai un krāsošanu. 

3. IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME 
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3.2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2. DAĻA – DROŠĪBAS DURVJU PIEGĀDE UN MONTĀŽA  

3.2.1. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Drošības durvju piegāde un montāža 

Tāme (EUR bez PVN) 
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1.                        Durvis 104. telpai     

                      

2. Durvju demontāža un utilizācija. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3. 

Ložu drošu durvju piegāde un montāža (skat. 

līguma 1. pielikuma tehniskās specifikācijas 

2.1. punktu). 
kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

4. Durvju ailas no abām pusēm apdares atjaunošana. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
5. Telpas uzkopšana. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
6.        Durvis kāpņu telpai K3/K4                           

7. Divviru durvju demontāža un utilizācija. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

8. 

Divviru ugunsdrošo durvju ar dekoratīvajiem 

pildiņu paneļiem piegāde un montāža (skat. 

līguma 1. pielikuma tehniskās specifikācijas 

2.2. punktu). 

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

9. Durvju ailas no abām pusēm apdares atjaunošana. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
10. Telpas uzkopšana. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
11.     Durvis 4. stāva gaitenim                           

12. Durvju demontāža un utilizācija. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

13. 

Stiklotu ugunsdrošo durvju piegāde un montāža 

(skat. līguma 1. pielikuma tehniskās specifikācijas 

2.4. punktu). 

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

14. Durvju ailas no abām pusēm apdares atjaunošana. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
15. Telpas uzkopšana. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
16. Durvis uz  bēniņiem                           

17. Durvju demontāža un utilizācija. kpl 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
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Nr.   
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18. 

Metāla ugunsdrošo durvju b=800, h-2100 piegāde 

un montāža (skat. līguma 1. pielikuma tehniskās 

specifikācijas 2.3. punktu). 

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

19. 

Metāla ugunsdrošo durvju b=900, h-2100 piegāde 

un montāža (skat. līguma 1. pielikuma tehniskās 

specifikācijas 2.3. punktu). 

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

20. Durvju ailas no abām pusēm apdares atjaunošana. kpl 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
21. Telpas uzkopšana. kpl 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
22. Durvis K5 kāpņu telpā                           

23. 
Koka pildiņu durvju vērtnes demontāža un 

atpakaļ montāža pēc vēršanās virziena maiņas. 
kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

24. 

Koka durvju vērtnes, durvju kārbas un aplodu 

vēršanās virziena maiņai atbilstošs 

remonts/protezēšana, esošā krāsojuma 

noņemšana, sagatavošana krāsošanai un 

krāsošana (skat. līguma 1. pielikuma tehniskās 

specifikācijas 2.5. punktu). 

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

25. Durvju ailas no abām pusēm apdares atjaunošana. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
26. Būvgružu savākšana un telpas uzkopšana. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

Kopā:   [..] [..] [..] [..] [..] 

Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): [..]%   [..] 

Tiešie izdevumi:   [..] 

Virsizdevumi: [..]%   [..] 

Plānotie uzkrājumi: [..]%   [..] 

Sociālais nodoklis: 23.59%   [..] 

Līgumcena bez PVN:   18,244.78 

PVN 21%:   3,831.40 

Līguma summa ar PVN:   22,076.18 
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2. pielikums 

2017. gada ___. oktobra 

līgumam Nr. LB-07/2017/470 

 (iepirkums LB/2017/82) 

 

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI 

 

I. Vispārējās prasības 

 

1. IZPILDĪTĀJS līguma saistību izpildes nodrošinājumu (tālāk tekstā – 

Nodrošinājums) iesniedz PASŪTĪTĀJAM kā bankas garantiju vai apdrošināšanas 

polisi. 

 

2. IZPILDĪTĀJA iesniegto Nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot šādos 

gadījumos: 

a. lai segtu IZPILDĪTĀJA parādu, ja tāds radīsies līguma saistību nepienācīgas 

izpildes gadījumā, t.sk. lai samaksātu līguma 5.6. punktā minēto maksu par 

cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 7.1. punktā noteikto līgumsodu 

par līguma 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu un atlīdzinātu zaudējumus, kas 

nodarīti PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA būvdarbu 

kvalitātes uzturēšanas saistību neizpildes rezultātā; 

b. ja IZPILDĪTĀJS ir izmantojis līgumā paredzētās tiesības iesniegt 

Nodrošinājumu pa daļām un nav pagarinājis Nodrošinājumu līgumā 

noteiktajā termiņā un kārtībā; 

c. ja IZPILDĪTĀJS nepilda līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ. 

 

3. Nodrošinājuma dokumentā norāda vismaz šādu informāciju: 

a. IZPILDĪTĀJA nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru vai, ja 

IZPILDĪTĀJS ir fiziska persona, vārdu, uzvārdu, personas kodu un 

deklarēto dzīvesvietas adresi; 

b. PASŪTĪTĀJA nosaukumu, juridisko adresi un nodokļu maksātāja 

reģistrācijas kodu; 

c. Nodrošinājuma devēja (kredītiestādes vai apdrošinātāja) nosaukumu, 

juridisko adresi un reģistrācijas numuru; 

d. līguma, par kuru iesniedz Nodrošinājumu, numuru, nosaukumu un spēkā 

stāšanās datumu; 

e. Nodrošinājuma summu līguma 6.3. punktā noteiktās garantijas laika 

nodrošinājuma summas apmērā; 

f. Nodrošinājuma spēkā stāšanās dienu un spēkā esības termiņu, kurš vismaz 

par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz līguma 2.2. punktā noteikto garantijas 

laiku (ja IZPILDĪTĀJS izmanto līgumā paredzētās tiesības iesniegt 

Nodrošinājumu pa daļām, tad katras atsevišķās Nodrošinājuma daļas spēkā 

esības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu); 

g. Nodrošinājuma devēja (kredītiestādes vai apdrošinātāja) neatsaucamu 

apņemšanos pēc PASŪTĪTĀJA pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā norādīts, 

ka IZPILDĪTĀJS nav izpildījis savas saistības saskaņā ar līgumu, norādot, 

kādas saistības nav izpildītas, izmaksāt PASŪTĪTĀJAM summu 

Nodrošinājuma summas robežās 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma 

saņemšanas, nepieprasot no PASŪTĪTĀJA papildu pierādījumus vai 

paskaidrojumus; 
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h. PASŪTĪTĀJA rakstiskā pieprasījuma izmaksāt Nodrošinājuma summu 

iesniegšanas veidu un kārtību, paredzot iespēju šādu pieprasījumu iesniegt 

rakstiski, elektroniski, noformējot to atbilstoši Elektronisko dokumentu 

likuma prasībām, vai autorizēta SWIFT ziņojuma veidā; 

i. Nodrošinājumam piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības palātas 

(International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par 

pieprasījumu garantijām ("Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC 

Publication No.758) vai tiem līdzvērtīgi pirmā pieprasījuma garantiju 

noteikumi, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie 

Starptautiskās Tirdzniecības palātas noteikumi, Nodrošinājumam 

piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti (izņemot Civillikumā 

noteiktās tiesību normas, kuras regulē galvojuma institūtu); 

j. prasības un strīdi, kas saistīti ar Nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas 

Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību 

aktiem. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.  

 

4. Par šā līguma prasībām neatbilstošu Nodrošinājumu tiks uzskatīts arī tāds 

Nodrošinājums, kurā: 

a. paredzētas IZPILDĪTĀJA tiesības atsaukt Nodrošinājumu vai jebkādas citas 

IZPILDĪTĀJA ierunas tiesības, vai Nodrošinājuma devēja tiesības vai 

pienākums pirms Nodrošinājuma summas izmaksas PASŪTĪTĀJAM 

izmantot IZPILDĪTĀJA ierunas tiesības;  

b. paredzēts, ka PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pirms pieprasījuma iesniegšanas 

Nodrošinājuma devējam brīdināt par to IZPILDĪTĀJU vai pieprasīt 

IZPILDĪTĀJAM Nodrošinājuma summas samaksu; 

c. noteikts pienākums PASŪTĪTĀJA pieprasījumu iesniegt ar kredītiestādes, 

kas sniedz finanšu pakalpojumus PASŪTĪTĀJAM, starpniecību vai 

pienākums pieprasījumam pievienot zvērināta notāra, kredītiestādes, kas 

sniedz finanšu pakalpojumus PASŪTĪTĀJAM, vai jebkuras citas trešās 

personas apliecinājumu par PASŪTĪTĀJA pieprasījuma dokumenta 

parakstītāja paraksta īstumu vai tiesībām parakstīt pieprasījumu. 

 

II. Īpaša prasība attiecībā uz bankas garantiju 

 

5. Bankas garantijas devējs ir Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kura ir saņēmusi tās darbībai 

nepieciešamo licenci un ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā. 

 

III. Īpašas prasības attiecībā uz apdrošināšanas polisi 

 

6. Apdrošināšanas polises devējs ir Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības vai  

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēts apdrošinātājs, kurš saņēmis 

attiecīgā apdrošināšanas veida licenci un ir tiesīgs sniegt apdrošināšanas 

pakalpojumus Latvijas Republikā. 

 

7. Ja Nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises veidā, tad papildus šā pielikuma 

3. punktā minētajam Nodrošinājuma dokumentos norāda arī: 

a. apdrošināšanas prēmijas summas apmēru, tās samaksas kārtību un termiņus, 

kā arī polises spēkā stāšanās nosacījumus; 

b. šādu apdrošināšanas polises īpašo nosacījumu: 

"Šī garantiju apdrošināšanas līguma ietvaros Starptautiskās Tirdzniecības 

palātas (International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie 
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noteikumi par pieprasījumu garantijām ("Uniform Rules for Demand 

Guaranties", ICC Publication No.758; tālāk tekstā – Starptautiskās 

Tirdzniecības palātas noteikumi) ir uzskatāmi par prioritāriem attiecībā pret 

Apdrošinātāja apstiprinātajiem ____________ [precīzs un izsmeļošs 

apdrošināšanas līgumam piemērojamo apdrošināšanas noteikumu 

uzskaitījums] apdrošināšanas noteikumiem (tālāk tekstā – Apdrošinātāja 

apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi), un visos apdrošināšanas atlīdzības 

pieprasījumu gadījumos ir piemērojams šī garantiju apdrošināšanas līguma 

polises īpašo nosacījumu __. punktā [atsauce uz šā pielikuma 3. punkta g. 

apakšpunkta prasībām atbilstošo nosacījumu] minētais apdrošinājuma 

summas izmaksas termiņš kopsakarā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas 

noteikumiem. Apdrošinātāja apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi ir 

piemērojami tikai tiktāl, cik šī garantiju apdrošināšanas līguma polises īpašo 

noteikumu __. punkts [atsauce uz šā pielikuma 3. punkta prasībām 

atbilstošajiem nosacījumiem] kopsakarā ar Starptautiskās Tirdzniecības 

palātas noteikumiem nenosaka citādi, un Apdrošinātāja apstiprinātie 

apdrošināšanas noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt ar šiem 

garantiju apdrošināšanas līguma polises īpašajiem noteikumiem noteikto 

apdrošinājuma summas pieprasīšanas un izmaksas kārtību."; 

c. apdrošināšanas polises īpašos nosacījumus, ar kuriem tiek grozīti 

apdrošinātāja apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi, tādējādi nodrošinot šā 

pielikuma prasību izpildi, nepieļaujot tādus Nodrošinājumam piemērojamos 

apdrošināšanas noteikumus, kuri, salīdzinājumā ar šajā pielikumā 

noteiktajām prasībām, paredz PASŪTĪTĀJAM neizdevīgākus nosacījumus 

vai nosaka PASŪTĪTĀJA ieskatā nepamatotus izņēmumus vai 

ierobežojumus; 

d.  šādu apdrošināšanas polises īpašo nosacījumu: 

"Apdrošinājuma ņēmējs nav tiesīgs bez Apdrošinātā (Latvijas Bankas) rakstiskas atļaujas 

vienpusēji izbeigt šo apdrošināšanas līgumu vai vienoties ar Apdrošinātāju par šā 

apdrošināšanas līguma izbeigšanu." 

 

8. IZPILDĪTĀJS, iesniedzot PASŪTĪTĀJAM tā saskaņotā apdrošināšanas līguma 

dokumentus (polise, apdrošināšanas noteikumi u.c. apdrošināšanas līguma 

neatņemamās sastāvdaļas), pievieno tiem apdrošināšanas prēmijas samaksu 

apliecinošu dokumentu.  

 

9. Ja apdrošināšanas prēmija nav samaksāta apdrošināšanas polisē norādītajā pilnajā 

apmērā līdz apdrošināšanas polises oriģināla iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM, vai 

apdrošināšanas līgumā paredzēts jebkāds cits tā spēkā esamības iestāšanos atliekošs 

nosacījums, kura izpildi IZPILDĪTĀJS uz Nodrošinājuma dokumentu oriģinālu 

iesniegšanas dienu nav PASŪTĪTĀJAM pierādījis, tad atzīstams, ka 

Nodrošinājums nav PASŪTĪTĀJAM iesniegts. 

 

IV. Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) saskaņošana, iesniegšana un pārbaude 
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10. Pirms Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) dokumentu oriģinālu iesniegšanas 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai 

Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu 

laikā pēc visu ar Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu saistīto dokumentu 

saņemšanas pārbauda IZPILDĪTĀJA iesniegtā Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) 

projekta atbilstību šā pielikuma prasībām un saskaņo Nodrošinājuma (tā 

pagarinājuma) projektu vai nosūta IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu saskaņot 

Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu.  

 

11. Ne Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projekta iepriekšējas saskaņošanas 

pienākums, ne Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projekta saskaņošanas ietvaros 

saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums saskaņot Nodrošinājuma (tā 

pagarinājuma) projektu neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma iesniegt 

PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA saskaņotu Nodrošinājumu (tā pagarinājumu) 

iepirkuma nolikumā (līgumā) noteiktajā termiņā. 

 

12. Pēc Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projekta saskaņošanas IZPILDĪTĀJS veic 

visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) 

spēkā stāšanos, un iesniedz PASŪTĪTĀJAM Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) 

dokumentu oriģinālus. 

 

13. PASŪTĪTĀJS veic IZPILDĪTĀJA iesniegto Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) 

dokumentu oriģinālu atbilstības saskaņotajam Nodrošinājuma projektam un šā 

pielikuma prasībām pārbaudi līguma 6.7.2. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

 

V. Citi noteikumi 

 

14. Ja IZPILDĪTĀJS izmanto līgumā paredzētās tiesības iesniegt Nodrošinājumu pa 

daļām, tad līgumā paredzētais Nodrošinājuma pagarinājums (t.i., nākamā 

Nodrošinājuma daļa) var tikt noformēts gan kā IZPILDĪTĀJA iepriekš iesniegto un 

PASŪTĪTĀJA saskaņoto Nodrošinājuma dokumentu grozījums, gan kā jauns 

Nodrošinājums.  

 

15. PASŪTĪTĀJS neatmaksā IZPILDĪTĀJAM izdevumus, kas saistīti ar 

Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) noformēšanu, izsniegšanu un grozīšanu, tai skaitā 

kredītiestādes noteikto komisijas maksu vai apdrošinātāja noteikto apdrošināšanas 

prēmiju. 

 

16. Ja līgumā noteiktais Nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir beidzies vai 

IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis citu PASŪTĪTĀJA saskaņotu šā pielikuma prasībām 

atbilstošu Nodrošinājumu, PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbdienu laikā pēc 

IZPILDĪTĀJA rakstiska pieprasījuma atdot Nodrošinājuma dokumenta oriģinālu 

saņemšanas nosūta Nodrošinājuma devējam vēstuli par Nodrošinājuma devēja 

atbrīvošanu no tā saistībām, pievienojot tai Nodrošinājuma dokumenta oriģinālu un 

informējot par to IZPILDĪTĀJU, vai motivētu atteikumu atdot Nodrošinājuma 

dokumenta oriģinālus un atbrīvot Nodrošinājuma devēju no tā saistībām. 

 


