
Rīgā 2018. gada ___. aprīlī 

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2018/169 

Par videoiekārtu un videoiekārtu licenču piegādi 
(iepirkums LB/2018/26) 

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 "MONDOT" (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) tās valdes locekļa 

Andra Luriņa personā, kas rīkojas saskaņā ar 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 PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt videoiekārtu (tālāk tekstā – 

PRECE) piegādi, kā arī videoiekārtu pieslēguma licenču piegādi (tālāk tekstā – licenču 

piegāde) un to uzturēšanu (tālāk tekstā – licenču uzturēšana) PASŪTĪTĀJA ēkā 

Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, saskaņā ar iepirkuma LB/2018/26 nolikumu, tehniskajā 

specifikācijā (līguma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un PIEGĀDĀTĀJA 

piedāvājumu iepirkumam LB/2018/26 (līguma 3. pielikums). 

1.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS veic PRECES kvalitātes nodrošināšanu.  

2. PRECES UN LICENČU PIEGĀDES KĀRTĪBA  

2.1. PIEGĀDĀTĀJS veic PRECES un licenču piegādi PASŪTĪTĀJAM 40 (četrdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.2. Vienlaikus ar PRECES vai licenču piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES vai licenču piegādes attaisnojuma 

dokumentu/rēķinu. Vienlaikus ar licenču piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu 

PIEGĀDĀTĀJS iesniedz firmas Milestone Systems pilnvarota pārstāvja vai oficiāla 

izplatītāja parakstītu vienošanos (agreement) par Latvijas Bankas rīcībā esošās 

programmatūras XProtect Corporate uzturēšanas pakalpojuma saņemšanu no firmas 

Milestone Systems saskaņā ar programmatūras uzturēšanas pakalpojuma Milestone 

Care™ Plus nosacījumiem līdz 2019. gada 31. martam. PASŪTĪTĀJS paraksta PRECES 

vai licenču piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu, apliecinot PRECES vai licenču 

saņemšanas faktu. 

2.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES vai licenču saņemšanas 

pārbauda PRECES vai licenču atbilstību līguma noteikumiem un pieņem PRECI vai 

licences vai, ja PRECEI vai licencēm konstatēti trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt PRECI vai licences. 

2.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš PRECES vai 

licenču trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES vai 

licenču nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PRECES vai licenču nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PRECES vai 

licenču atbilstību līguma noteikumiem un pieņem PRECI vai licences, parakstot PRECES 

vai licenču nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja PRECEI vai licencēm konstatēti 

trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI vai licences. 
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2.5. PRECES vai licenču piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS piegādājis PRECI 

vai licences PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu 

PRECES vai licenču piegādes attaisnojuma dokumentu/rēķinu un firmas Milestone 

Systems pilnvarota pārstāvja vai oficiāla izplatītāja parakstītu vienošanos (agreement) par 

Latvijas Bankas rīcībā esošās programmatūras XProtect Corporate uzturēšanas 

pakalpojuma saņemšanu no firmas Milestone Systems saskaņā ar programmatūras 

uzturēšanas pakalpojuma Milestone Care™ Plus nosacījumiem līdz 2019. gada 

31. martam, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI vai licences līguma 2.3. punktā noteiktajā 

kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES vai licenču piegādes diena 

ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus 

un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES vai licenču 

nodošanas un pieņemšanas aktu un firmas Milestone Systems pilnvarota pārstāvja vai 

oficiāla izplatītāja parakstītu vienošanos (agreement) par Latvijas Bankas rīcībā esošās 

programmatūras XProtect Corporate uzturēšanas pakalpojuma saņemšanu no firmas 

Milestone Systems saskaņā ar programmatūras uzturēšanas pakalpojuma Milestone 

Care™ Plus nosacījumiem līdz 2019. gada 31. martam, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis 

PRECI vai licences līguma 2.4. punktā noteiktajā kārtībā.  

3. PRECES KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti 3 (trīs) gadus pēc PRECES piegādes 

dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

3.2. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē PRECES trūkumu vai defektu (tālāk tekstā 

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

PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk 

tekstā – paziņojums). 

3.3. PIEGĀDĀTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 20 (divdesmit) darbadienu laikā 

pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

3.4. Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic PRECES defekta novēršanu līguma 3.3. punktā noteiktajā 

termiņā vai līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotajā termiņā, vai PRECES 

defekta novēršana nav veikta kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem 

ieskatiem uzdot defekta novēršanu citam piegādātajam, par to iepriekš rakstiski brīdinot 

PIEGĀDĀTĀJU. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums samaksāt par cita piegādātāja 

veiktajiem PRECES defekta novēršanas darbiem 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas vai PASŪTĪTĀJS izmanto garantijas laika 

nodrošinājumu (līguma 4.4. punkts) vai PIEGĀDĀTĀJA iesniegto līguma saistību 

izpildes nodrošinājumu (ja PIEGĀDĀTĀJS līguma 4.8.1. punktā noteiktajā kārtībā tādu 

iesniedzis).  

3.5. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas PIEGĀDĀTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

3.6. 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 PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

3.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.  
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3.8. Defekta novēršanas diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir novērsis PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu 

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

novēršanu atbilstoši līguma 3.6. punktā noteiktajai kārtībai. 

3.9. PIEGĀDĀTĀJS līguma 3.2.–3.8. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina PRECES 

defekta novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitāti 3 (trīs) gadus 

pēc PRECES defekta novēršanas dienas. 

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

PIEGĀDĀTĀJA PRECES kvalitātes nodrošināšanas saistības un licenču uzturēšanas 

saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Līguma summa ir 33,774.86 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit 

četri euro un 86 centi), t.sk. atlīdzība par PRECES piegādi, licenču piegādi un licenču 

uzturēšanu 27,913.11 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro un 

11 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 5,861.75 EUR (pieci tūkstoši astoņi 

simti sešdesmit viens euro un 75 centi), kas sastāv no: 

4.1.1. maksas par PRECES piegādi [..] EUR ([..] euro un [..] centi), t.sk. atlīdzība par 

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

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

4.1.2. maksas par licenču piegādi un uzturēšanu [..] EUR ([..] euro un [..] centi), t.sk. 

atlīdzība par licenču piegādi un uzturēšanu [..] EUR ([..] euro un [..] centi) un pievienotās 

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

4.2. Līguma summā iekļauti visi PIEGĀDĀTĀJA izdevumi, kas saistīti ar PRECES 

piegādi un garantijas laikā konstatēto PRECES defektu, kuru rašanās cēlonis nav 

PRECES nepareiza ekspluatācija, novēršanu, un licenču piegādi un uzturēšanu līdz 

2019. gada 31. martam, t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi. 

4.3. PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs saņemt priekšapmaksu līdz 20% (divdesmit procentiem) 

no līguma summas šādā kārtībā: 

4.3.1. PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu līguma 

2. pielikuma prasībām atbilstošu līguma saistību izpildes nodrošinājumu (tālāk tekstā – 

Nodrošinājums);  

4.3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 4.3.1. punktā minēto Nodrošinājumu, 

iesniedzot PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā 

saņemšanas; 

4.3.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM priekšapmaksu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA saskaņota līguma 4.3.1. punktā minētā Nodrošinājuma un rēķina 

saņemšanas. 

4.4. PASŪTĪTĀJS 10% (desmit procentus) no līguma summas garantijas laikā ietur kā 

garantijas laika nodrošinājumu. 

4.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma 

līguma 3.4. punktā noteikto maksu par cita piegādātāja veiktajiem darbiem, līguma 

5.3. punktā noteikto līgumsodu par līguma 3.3. punktā noteiktā termiņa vai atbilstoši 

līguma 3.3. punktam saskaņotā termiņa nokavējumu un zaudējumus, kas nodarīti 

PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto PRECES kvalitātes nodrošināšanas saistību vai licenču 

uzturēšanas saistību neizpildes rezultātā. 

4.6. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM līguma summu, atskaitot no tās 

priekšapmaksu, ja tāda samaksāta, un garantijas laika nodrošinājumu, 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc PRECES un licenču piegādes pieņemšanas un rēķina saņemšanas. 
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4.7. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc garantijas 

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

PIEGĀDĀTĀJAM līguma 3.2. punktā minētajā kārtībā, novēršanas pieņemšanas un 

rēķina saņemšanas. 

4.8. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības saņemt garantijas laika nodrošinājumu pirms garantijas 

laika beigām šādā kārtībā: 

4.8.1. PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu līguma 

2. pielikuma prasībām atbilstošu Nodrošinājumu. Ja PIEGĀDĀTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM līguma 4.8.1. punktā minēto Nodrošinājumu pa daļām, PIEGĀDĀTĀJS 

2 (divus) mēnešus pirms pēdējās iesniegtās Nodrošinājuma daļas termiņa beigām iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu Nodrošinājuma pagarinājumu, ievērojot 

nosacījumu, ka atsevišķas Nodrošinājuma daļas spēkā esamības termiņš nedrīkst būt 

mazāks par 1 (vienu) gadu; 

4.8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 4.8.1. punktā minēto Nodrošinājumu 

vai tā pagarinājumu, iesniedzot PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc līguma 4.8.1. punktā minētā Nodrošinājuma vai tā pagarinājuma 

saņemšanas; 

4.8.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas 

nav ieturēts līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA akceptēta līguma 4.8.1. punktā minētā Nodrošinājuma un rēķina 

saņemšanas. 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Par līguma 2.1. punktā noteiktā PRECES piegādes termiņa nokavējumu 

PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) 

apmērā no līguma 4.1.1. punktā minētās maksas par PRECES piegādi par katru nokavēto 

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

4.1.1. punktā minētās maksas par PRECES piegādi. 

5.2. Par līguma 2.1. punktā noteiktā licenču piegādes termiņa nokavējumu 

PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) 

apmērā no līguma 4.1.2. punktā minētās maksas par licenču piegādi un uzturēšanu par 

katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līguma 

4.1.2. punktā minētās maksas par licenču piegādi un uzturēšanu. 

5.3. Par līguma 3.3. punktā noteiktā termiņa vai līguma 3.3. punktā noteiktajā kārtībā 

saskaņotā termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu  

0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma 4.1.1. punktā minētās maksas par 

PRECES piegādi par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) apmērā no līguma 4.1.1. punktā minētās maksas par PRECES piegādi. 

5.4. PIEGĀDĀTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

PIEGĀDĀTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

5.5. Par līguma 4.3.3., 4.6., 4.7. vai 4.8.3. punktā minētā termiņa nokavējumu 

PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) 

apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne 

vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS 

veic līgumsoda samaksu PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 
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5.6. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš ir noteikts 

dienās, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc 

līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

6. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

6.2. Līguma 6.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

citādi. 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. 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).  

7.2. 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. 

7.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

8.1.1. PIEGĀDĀTĀJS kavē līguma 2.1. vai 3.3. punktā noteikto termiņu vai līguma  

3.3. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto defektu novēršanas termiņu, vai kavē līguma 

4.8.1. punktā minētā Nodrošinājuma pagarinājuma iesniegšanas termiņu vairāk nekā 

20 (divdesmit) kalendārās dienas; 

8.1.2. tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process. 

8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 8.1.1. punktu, 

PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 

līguma summas 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par 

vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas. 

8.3. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma līdz PRECES un licenču piegādes 

dienai, PIEGĀDĀTĀJS papildus līguma 8.2. punktā noteiktajam līgumsodam atmaksā 

PASŪTĪTĀJAM no tā iepriekš saņemto priekšapmaksu (ja tāda izmaksāta) 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma 

saņemšanas. 

8.4. Ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda savas līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot 
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līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski 

par to paziņojot PIEGĀDĀTĀJAM un saņemot PIEGĀDĀTĀJA iesniegtajā līguma 

Nodrošinājumā minēto summu pilnā apmērā. 

8.5. 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. Ja šajā līgumā punktā minētās vienpusējās 

atkāpšanās tiesības izmanto PIEGĀDĀTĀJS pirms PRECES un licenču piegādes dienas, 

PIEGĀDĀTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos 

no līguma nosūtīšanas atmaksā PASŪTĪTĀJAM no tā iepriekš saņemto priekšapmaksu 

(ja tāda samaksāta). 

9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

9.1. 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. 

9.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

10.1.1. parakstīt līguma 2.2. punktā minēto PRECES vai licenču piegādes attaisnojuma 

dokumentu/rēķinu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas 

darbinieks;  

10.1.2. iesniegt līguma 3.2. punktā minēto paziņojumu un saskaņot līguma 3.3. punktā 

minēto defekta novēršanas termiņu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības 

sistēmu daļas vadītājs; 

10.1.3. parakstīt līguma  2.3., 2.4., 3.6., 4.3.2. un 4.8.2. punktā minēto atteikumu,  līguma 

2.4. punktā minēto PRECES vai licenču pieņemšanas un nodošanas aktu un  3.6. un 

3.7. punktā minēto defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu – PASŪTĪTĀJA 

Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

10.2. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai līguma 

saistību izpildei. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

10.4. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.5. Līgums uzrakstīts uz 22 (divdesmit divām) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 

8 (astoņām) lapām, 2. pielikums uz 4 (četrām) lapām un 3. pielikums uz 3 (trim) lapām, 

2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

PIEGĀDĀTĀJA.  

11. PUŠU REKVIZĪTI 

11.1. 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. 

11.2. PIEGĀDĀTĀJS – SIA "MONDOT" Balasta dambī 80A, Rīgā, LV-1048, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003647780 un Latvijas 
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Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā 

Nr. LV40003647780. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

 

  

(Personiskais paraksts) 

  

2018. gada ___. aprīlī 

PIEGĀDĀTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

  

2018. gada ___. aprīlī 
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1. pielikums 

2018. gada ___. aprīļa 

līgumam Nr. LB-07/2018/169 

 (iepirkums LB/2018/26) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Videokamera #1 

Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

1.1.  Tips Full HD (1080p) dienas/nakts IP videokamera 

ar integrētu apvalku un stiprinājumu (bullet-

style), un iebūvētu infrasarkano staru 

apgaismojumu 

1.2.  Attēla sensors 1/2.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

1.3.  Maksimālā izšķirtspēja 1920 × 1080 (full HD) 

1.4.  Objektīvs videokamerā iebūvēts 2.8-12 mm varifokāls 

DC autodiafragmas objektīvs, horizontālais 

redzes leņķis 100o-33o, F1.4, autofokuss, 

attālināts attēla palielinājums (zoom) un 

fokuss, infrasarkano staru korektēts 

1.5.  Minimālā jutība  - vismaz 0.023 lux krāsu (dienas) režīmā; 

- vismaz 0.006 lux m/b (nakts) režīmā; 

pie 3100K, 30% IRE, F1.6, 1/30 sek., sens 

ON 

1.6.  Infrasarkano staru 

apgaismojums 

- regulējama intensitāte; 

- max starojuma attālums vismaz 50m 

1.7.  Attēla pārraides ātrums 60 att./sek. ar full HD izšķirtspēju (1920 × 

1080) 

1.8.  Attiecība signāls/troksnis ne mazāk kā 55 dB 

1.9.  Kompresija H.264 un H.265/HEVC, M-JPEG 

1.10.  Dinamiskais diapazons paplašināts dinamiskais diapazons (High 

Dynamic Range (HDR)): ne mazāk kā 130 dB 

1.11.  Videoplūsmas - vairākas individuāli konfigurējamas 

videoplūsmas;  

- kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un 

signāla josla; 

- maināma attēlu secība H.265 un H.264 

režīmā  

(Group of Pictures (GoP)): IP, IBP, IBBP 

1.12.  Videoattēla iestatījumi - kompresijas pakāpe; 

- spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums; 

- autoekspozīcija un kontrolēta manuāla 

ekspozīcija; 

- pretgaismas kompensācija; 

- automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC); 

- automātisks baltās krāsas balanss (AWB);  

- dienas/nakts režīms; 

- paplašināts dinamiskais diapazons; 

- videokustības detekcija; 

- attēla daļu maskēšana 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

1.13.  Speciālas funkcijas - elektroniskā aizvara (shutter) fiksētas 

vērtības iestatīšana, kura saglabājas kā aizvara 

zemākā vērtība (default shutter), kamēr citas 

apgaismojuma regulēšanas funkcijas var 

nodrošināt pietiekamu sensora apgaismojumu; 

- inteliģenta dinamiskā trokšņu slāpēšana  

(Intelligent Dynamic Noise Reduction); 

- elektroniska ūdenszīme attēlos 

1.14.  Notikumu detekcija videokustības detekcija, videokameras redzes 

lauka maiņa (tampering alarm), ārējā 

trauksmes signāla ievade, dienas/nakts režīmu 

pārslēgšanās 

1.15.  Notikumu aktivitāte - faila pārraide ar FTP, HTTP; 

- brīdinājums pa e-pastu; 

- trauksmes kontaktu aktivēšana 

1.16.  Datu drošība - piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses 

filtrs; 

- datu šifrēšana: TLS1.0, AES  

1.17.  Signālu pieslēgumi - IP videosignāla izeja (RJ45);  

- analogā videosignāla izeja: SMB konektors, 

CVBS, 1Vpp, 75Ω; 

- audio ieeja un izeja; 

- ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 

1.18.  Datu interfeiss - 10/100Base-T Full duplex Ethernet 

1.19.  Integrācija video pārvaldības 

sistēmā 

video pārvaldības sistēmas Milestone XP 

Corporate (ne zemāka par 11.2a) atbalsts 

(apliecinājums firmas Milestone Systems 

mājas lapā atrodamajā informācijā), 

ONVIF: profils S, profils G 

1.19.1.  Videoanalītikas funkcijas 

(vismaz) 

- objekta iekļūšana noteiktā telpas apgabalā, ja 

apgabala robežu šķērso: objekta mala, objekta 

nosacītais viduspunkts, viss objekts; 

- vienas vai vairāku līniju šķērsošana 

noteiktos virzienos; 

- papildu objektu parādīšanās noteiktā telpas 

apgabalā; 

- objektu pazušana no noteikta telpas 

apgabala; 

- objekta haotiska kustība noteiktā telpas 

apgabalā (loitering); 

- attēlā iezīmēta kustības maršruta (route) 

pārkāpšana; 

- objektu skaitīšana (counting) 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

1.19.2.  Notikumu filtrēšana - funkcijas iestāšanās laiks; 

- objekta izmēri un izmēru attiecība; 

- objekta kustības ātrums un virziens; 

- objekta krāsas; 

- objekta klasifikācija (piemēram, cilvēks, 

automašīna); 

- trauksmes informācijas pārraide uz video 

pārvaldības sistēmu pēc videokameras 

pozīcijas izmaiņām, videokameras objektīva 

maskēšanas, attēla fokusa zuduma vai strauja 

gaismas līmeņa izmaiņām 

1.19.3.  Programmēšanas funkcijas - intuitīvi programmējama ar lietotāja grafisko 

saskarni; 

- izmēru kalibrēšana pa horizontāli un 

vertikāli, pēc videokameras uzstādīšanas 

augstuma un pēc attēlā redzamo objektu malu 

savstarpējo leņķu izmēriem; 

- aktivizējama manuāli vai pēc kalendāra un 

pulksteņa laika (time shedule) 

1.20.  Attēla datu glabāšana microSDHC/micro/SDXC atmiņas kartē 

1.21.  Aizsardzība pret apkārtējās 

vides iedarbību 

vismaz IP66 

1.22.  Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā 

vismaz no -40o līdz +60oC 

 

1.23.  Triecienizturība (bez 

priekšējā stikla) 

vismaz IK10 

1.24.  Barošana - 24VAC/750mA; 

- 12VDC/950mA;  

- PoE IEEE 802.3af (802.3at Type1), Class3 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) videokamera DINION IP bullet 6000i (NBE-6502-AL) 

vai ekvivalenta. 

2. Videokamera #2 

Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

2.1.  
Tips integrēta grozāmā (PTZ) āra dienas/nakts IP 

videokamera 

2.2.  
Konstruktīvais izpildījums videokamera ar objektīvu, telemetrijas 

uztvērējs un pagriešanas mehānisms atrodas 

vienā korpusā 

2.3.  Attēla sensors 1/2.8" CMOS sensors ar progresīvo izvērsi 

2.4.  Maksimālā izšķirtspēja 1920 × 1080 (full HD) 

2.5.  Objektīvs iebūvēts 30x palielinājuma objektīvs, 

horizontālais redzes lauks vismaz no 63o līdz 

3o, autofokuss 

2.6.  Minimālā jutība  - vismaz 0.0077 lux krāsu (dienas) režīmā; 

- vismaz 0.0008 lux m/b (nakts) režīmā; 

pie 3100K, 30% IRE, F1.6, 1/30 sek., sens 

ON 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

2.7.  Attēla pārraides ātrums 60 att./sek. ar full HD izšķirtspēju (1920 × 

1080) 

2.8.  Attiecība signāls/troksnis ne mazāk kā 55 dB 

2.9.  Kompresija H.264 un H.265/HEVC, M-JPEG 

2.10.  Dinamiskais diapazons paplašināts dinamiskais diapazons (High 

Dynamic Range (HDR)): ne mazāk kā 120 dB 

2.11.  Videoplūsmas - vairākas individuāli konfigurējamas 

videoplūsmas H265, H.264 un M-JPEG;  

- kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un 

signāla josla; 

- maināma attēlu secība H 265 un H.264 

režīmā  

(Group of Pictures (GoP)): IP, IBP, IBBP 

2.12.  Datu pārraides ātrums (H265, 

1080p) 

no 60kb/s līdz 2.8 Mb/s (atkarībā no attēla 

satura, attēla atjaunošanas ātruma un attēla 

kvalitātes iestatījumiem) 

2.13.  Attēla pārraides aizture 120 ms (attēla atjaunošanas ātrums 30 att./s) 

2.14.  Videoattēla iestatījumi - kompresijas pakāpe; 

- spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums; 

- autoekspozīcija un kontrolēta manuāla 

ekspozīcija; 

- pretgaismas kompensācija; 

- automātiska pastiprinājuma kontrole (AGC); 

- automātisks baltās krāsas balanss (AWB);  

- dienas/nakts režīms; 

- paplašināts dinamiskais diapazons; 

- videokustības detekcija; 

- attēla daļu maskēšana 

2.15.  Speciālas funkcijas - attēla stabilizācija; 

- elektroniskā aizvara (shutter) fiksētas 

vērtības iestatīšana, kura saglabājas kā aizvara 

zemākā vērtība (default shutter), kamēr citas 

apgaismojuma regulēšanas funkcijas var 

nodrošināt pietiekamu sensora apgaismojumu; 

- inteliģenta dinamiskā trokšņu slāpēšana  

(Intelligent Dynamic Noise Reduction); 

- elektroniska ūdenszīme attēlos 

2.16.  Notikumu detekcija videokustības detekcija, videokameras redzes 

lauka maiņa (tampering alarm), ārējā 

trauksmes signāla ievade, dienas/nakts režīmu 

pārslēgšanās 

2.17.  Notikumu aktivitāte - faila pārraide ar FTP, HTTP; 

- brīdinājums pa e-pastu; 

- trauksmes kontaktu aktivēšana 

2.18.  Datu drošība - piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses 

filtrs; 

- datu šifrēšana: TLS1.0, SSL, DES, 3DES, 

AES  

2.19.  Signālu pieslēgumi - IP videosignāla izeja (RJ45);  

- ieejas/izejas (in/out) porta kontakti 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

2.20.  Datu interfeiss - 10/100Base-T Full duplex Ethernet; 

- RS232/422/485 ports 

2.21.  Pagriešanas leņķi - horizontālais: 360o; nepārtraukta rotācija; 

- vertikālais: -55o līdz +90o 

2.22.  Pagriešanas funkcijas - maināmi horizontālās un vertikālās 

pagriešanas ātrumi; 

- attēla palielinājumam (zoom) proporcionāls 

pagriešanas ātrums; 

- prepozīcijas 

2.23.  Integrācija video pārvaldības 

sistēmā 

ONVIF: profils S, profils G, profils Q 

2.24.  Videoanalītika - videokamerā iebūvēta videoanalītika darbam 

āra apstākļos;  

- analītikas izmantošana videokameras 

grozīšanas laikā – automātiska kustīga objekta 

atsekošana (Intelligent Tracking) 

2.24.1.  Videoanalītikas funkcijas 

(vismaz) 

- objekta iekļūšana noteiktā telpas apgabalā, ja 

apgabala robežu šķērso: objekta mala, objekta 

nosacītais viduspunkts, viss objekts; 

- vienas vai vairāku līniju šķērsošana 

noteiktos virzienos; 

- papildu objektu parādīšanās noteiktā telpas 

apgabalā; 

- objektu pazušana no noteikta telpas 

apgabala; 

- objekta haotiska kustība noteiktā telpas 

apgabalā (loitering); 

- attēlā iezīmēta kustības maršruta (route) 

pārkāpšana; 

- objektu skaitīšana (counting); 

- frontāla personu sejas detekcija 

2.24.2.  Notikumu filtrēšana - funkcijas iestāšanās laiks; 

- objekta izmēri un izmēru attiecība; 

- objekta kustības ātrums un virziens; 

- objekta krāsas; 

- objekta klasifikācija (piemēram, cilvēks, 

automašīna); 

- trauksmes informācijas pārraide uz video 

pārvaldības sistēmu pēc videokameras 

pozīcijas izmaiņām, videokameras objektīva 

maskēšanas, attēla fokusa zuduma vai strauja 

gaismas līmeņa izmaiņām 

2.24.3.  Programmēšanas funkcijas - intuitīvi programmējama ar lietotāja grafisko 

saskarni; 

- izmēru kalibrēšana pa horizontāli un 

vertikāli, pēc videokameras uzstādīšanas 

augstuma un pēc attēlā redzamo objektu malu 

savstarpējo leņķu izmēriem; 

- aktivizējama manuāli vai pēc kalendāra un 

pulksteņa laika (time shedule) 
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Nr. 

p.k. 
Parametrs Minimālās prasības 

2.24.4.  Atbilstība āra apkārtējās vides 

apstākļiem 

- noturīga pret ārējo klimata faktoru 

(piemēram, lietus, krusa un snigšana) ietekmi, 

neizraisot viltus trauksmes nostrādes; 

- noturīga pret pastāvīgi vienmērīgi kustīga 

fona (piemēram, vējā pastāvīgi kustīgi koku 

zari vai zāle u.c.) ietekmi, neizraisot viltus 

trauksmes nostrādes; 

- noturīga pret videokameras šūpošanos 

vismaz līdz 1/5 no videokameras attēla 

augstuma 

2.25.  Palīgiekārtas - vadāma slotiņa videokameras priekšējā stikla 

tīrīšanai; 

- pie videokameras korpusa stiprināms un no 

videokameras komandām vadāms kombinētas 

infrasarkanās gaismas (850nm un 940 nm) un 

redzamās gaismas (5600-6300K) prožektoru 

komplekts 

2.26.  Aizsardzība pret apkārtējās 

vides iedarbību 

vismaz IP68 un NEMA 6P; (atsevišķam 

barošanas blokam vismaz IP66) 

2.27.  Stabila darbība apkārtējās 

vides temperatūras diapazonā 

vismaz no -40o līdz +60oC 

 

2.28.  Triecienizturība (bez 

priekšējā stikla) 

vismaz IK10 

2.29.  Krāsa (t.sk. prožektoru bloks) RAL7001 (pelēka) 

2.30.  Barošana - 24VAC, ražotāja paredzēts barošanas bloks 

ar pietiekamu jaudu grozāmās videokameras 

un prožektoru komplekta barošanai, izejas 

jauda vismaz 95W, IP66; 

- ražotāja High PoE 95W 

2.31.  Montāžas adapters ražotāja paredzēts montāžas adapters 

videokameras montāžai uz plakanas virsmas 

Piemēram, firmas Bosch (Vācija) videokamera MIC IP Starlight 7000i (MIC-7502-

Z30G) aprīkota ar prožektoru komplektu MIC-ILG-300, montāžas adapteri MIC-DCA-

HG un barošanas bloku VG4-A-PSU2 230VAC vai ekvivalenta.  

3. Datu glabāšanas karte: 

3.1. tips – SDXC; 

3.2. klase – 10; 

3.3. datu apmaiņas ātrums (lasīt/rakstīt) – ne mazāks par 20 MB/s; 

3.4. ietilpība – 64 GB; 

3.5. darba temperatūra – vismaz no -25oC līdz 85oC; 

3.6. optimizēta darbam ar drošības videokamerām; 

3.7. atbilstība drošības standartiem – EN 55022 Class B, EN 55024, FCC Part 15 Subpart 

B Class B, ICES-003 Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, VCCI Class B vai 

ekvivalentiem standartiem; 

3.8. komplektā – SD kartes adapteris. 

Piemēram, firmas Axis (Zviedrija) datu glabāšanas karte Axis Surveillance Card 64GB 

vai ekvivalenta. 
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4. Kustības sensors. 

4.1.  Lāzera infrasarkano staru tehnoloģija – plaknes skanēšana ar lāzera staru (905 nm, 

0.015 mW), kustīga objekta detektēšana pēc izmēra, attāluma un pārvietošanās distances. 

4.2. Lāzera drošība:  

4.2.1. atbilstoša standartam FDA Class 1 – Laser Safety Standard – vai ekvivalentam 

standartam;  

4.2.2. atbilstoša standartam IEC 60825-1 – Safety of Laser products – vai ekvivalentam 

standartam. 

4.3. Detekcijas lauka dalījums vismaz 4 atsevišķos apgabalos. 

4.4. Detekcijas parametru iestatījums detekcijas apgabalu grupām: 

4.4.1. detekcijas attālums; 

4.4.2. detektējamā objekta izmērs; 

4.4.3. detekcijas jutība. 

4.5. Maksimālais detekcijas attālums horizontālā plaknē (rādiuss) – 30m (10% 

atstarošanās). 

4.6. Maksimālais detekcijas lauka leņķis horizontālajā plaknē – 190o. 

4.7. Lāzera stara skanēšanas leņķa izšķirtspēja – 0.25o. 

4.8. Detekcijas parametru manuāls vai automātisks (auto learning and auto tracing) 

iestatījums. 

4.9. Atsevišķas trauksmes izejas katram detekcijas apgabalam – N.O. formas releji. 

4.10. Kopējās trauksmes izeja – C formas relejs. 

4.11. Traucējuma stāvokļa (detektora aizsegšana, darbības kļūda, apkārtējās vides 

neatbilstoši apstākļi (blīvs lietus, sniegs vai migla)) izeja – C formas relejs. 

4.12. Tampera trauksmes izeja – N.O. formas relejs. 

4.13. Trauksmes releja periods – vismaz 2 sek. 

4.14. Parametru iestatījums manuāli un no uzraudzības programmatūras. 

4.15. Datu ports – Ethernet, RJ-45, 10Base-T/100Base-TX. 

4.16. Datu apmaiņas protokols – UDP, TCP/IP. 

4.17. Integrācija video pārvaldības sistēmā – video pārvaldības sistēmas Milestone XP 

Corporate (ne zemāka par 11.2a) atbalsts (apliecinājums firmas Milestone Systems mājas 

lapā atrodamajā informācijā). 

4.18. Stabila darbība apkārtējās vides temperatūras diapazonā vismaz no -40oC līdz 

+60oC ar iebūvētu papildu sildītāju. 

4.19. Aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību – vismaz IP66. 

4.20. Barošana – 24V DC/AC. 

4.21. Montāžas adapters – regulējams, paredzēts montāžai uz staba (pole mount). 

4.22. Parametru iestatīšanas programmatūra un staru regulēšanas komplekts. 

4.23. Detekcijas lauka regulēšanas un pārbaudes skaņas testeris. 

Piemēram, firmas Optex (Japāna) virsmas lāzera kustības sensors RLS-3060SH vai 

ekvivalents, komplektēts ar uz staba paredzētu regulējamu montāžas adapteru RLS-SB, 

pārbaudes skaņas testeri AWT-3 un regulēšanas komplektu RLS-AT (ar programmatūru 

REDSCAN Manager un pārbaudes testeri LAC-1) vai ekvivalentiem montāžas un 

regulēšanas piederumiem, un programmatūru. 

5. Pretendents drīkst piedāvāt tikai jaunas, iepriekš nelietotas videoiekārtas un to 

komponentes. 

6. Licenču piegāde un to uzturēšana. 

6.1. Videoiekārtu pieslēguma licenču (device licences) piegāde prasītajā apjomā esošajai 

video pārvaldības sistēmai Milestone XProtect Corporate (versija – 11.2a (2017 R2) vai 

jaunākā versija uz piegādes laiku (saskaņot ar PASŪTĪTĀJU)). 

6.2. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina piegādāto licenču atbalsta pakalpojuma saņemšanu no 

firmas Milestone Systems saskaņā ar Milestone Care™ Plus nosacījumiem līdz 
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2019. gada 31. martam. 

6.3. Pretendentam piegādāto licenču atbalsta pakalpojuma saņemšanas apliecināšanai 

jāiesniedz firmas Milestone Systems pilnvarota pārstāvja vai oficiāla izplatītāja parakstīta 

vienošanās (agreement) par Latvijas Bankas rīcībā esošās programmatūras  

XProtect Corporate uzturēšanas pakalpojuma saņemšanu no firmas Milestone Systems 

saskaņā ar programmatūras uzturēšanas pakalpojuma Milestone Care™ Plus 

nosacījumiem. Apliecinājumā jābūt minētam pakalpojuma nosaukumam (Milestone 

Care™ Plus), programmatūras un tās aktuālās versijas nosaukumam, programmatūras 

licences kodam (SLC), pieslēgto iekārtu skaitam, vienošanās darbības laikam (līdz 

2019. gada 31. martam). Apliecinājums ir atzīstams par spēkā esošu, ja minētā 

informācija pēc licenču faila atjaunošanas ir pieejama Latvijas Bankas rīcībā esošās 

programmatūras XProtect Corporate klienta vadības (Milestone XProtect Management 

Client) ekrāna izvēlnes licenču informācijas (Licence Information) sadaļā. 
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2. pielikums 

2018. gada ___. aprīļa 

līgumam Nr. LB-07/2018/169 

 (iepirkums LB/2018/26) 

 

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI 

I. Vispārējās prasības 

1. PIEGĀDĀTĀJS Nodrošinājumu iesniedz PASŪTĪTĀJAM kā bankas garantiju vai 

apdrošināšanas polisi. 

2. PIEGĀDĀTĀJA iesniegto Nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot šādos 

gadījumos: 

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

izpildes gadījumā, t.sk. līgumsodu un zaudējumus;  

b. ja PIEGĀDĀTĀJS ir izmantojis līgumā paredzētās tiesības iesniegt 

Nodrošinājumu pa daļām un nav pagarinājis Nodrošinājumu līgumā noteiktajā 

termiņā un kārtībā; 

c. ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ; 

d. ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums tiek izbeigts pirms PRECES un 

licenču piegādes dienas un PIEGĀDĀTĀJS pilnībā vai daļēji nav izpildījis līgumā 

noteikto pienākumu – priekšapmaksas, ja tāda PIEGĀDĀTĀJAM samaksāta, 

atmaksu PASŪTĪTĀJAM. 

3. Nodrošinājuma dokumentā norāda vismaz šādu informāciju: 

a. PIEGĀDĀTĀJA nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru vai, 

ja PIEGĀDĀTĀJS 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: 

i. PIEGĀDĀTĀJA pieprasītās priekšapmaksas summas apmērā (ja 

Nodrošinājumu iesniedz saskaņā ar līguma 4.3.1. punktu); 

ii. 3,377.49 EUR (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi euro un 

49 centi) (10% (desmit procentu) no līguma 4.1. punktā noteiktās 

līguma summas) (ja Nodrošinājumu iesniedz saskaņā ar līguma 

4.8.1. punktu); 

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

i. vismaz par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz līguma 2.1. punktā 

noteikto PRECES un licenču piegādes termiņu (ja Nodrošinājumu 

iesniedz saskaņā ar līguma 4.3.1. punktu); 

ii. vismaz par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz līguma 3.1. punktā 

noteikto PRECES garantijas laiku (ja Nodrošinājumu iesniedz 

saskaņā ar līguma 4.8.1. punktu). Ja PIEGĀDĀTĀJS izmanto 

līgumā paredzētās tiesības iesniegt līguma 4.8.1. punktā minēto 

Nodrošinājumu pa daļām, tad katras atsevišķās Nodrošinājuma 

daļas spēkā esības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu; 
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g. Nodrošinājuma devēja (kredītiestādes vai apdrošinātāja) neatsaucamu 

apņemšanos pēc PASŪTĪTĀJA pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā 

norādīts, ka PIEGĀDĀTĀJS 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; 

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 PIEGĀDĀTĀJA tiesības atsaukt Nodrošinājumu vai jebkādas 

citas PIEGĀDĀTĀJA ierunas tiesības, vai Nodrošinājuma devēja tiesības 

vai pienākums pirms Nodrošinājuma summas izmaksas PASŪTĪTĀJAM 

izmantot PIEGĀDĀTĀJA ierunas tiesības;  

b. paredzēts, ka PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pirms pieprasījuma 

iesniegšanas Nodrošinājuma devējam brīdināt par to PIEGĀDĀTĀJU vai 

pieprasīt PIEGĀDĀTĀJAM 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; 
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b. šādu apdrošināšanas polises īpašo nosacījumu: 

"Šī garantiju apdrošināšanas līguma ietvaros Starptautiskās Tirdzniecības 

palātas (International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie 

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. PIEGĀDĀTĀJS, 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 PIEGĀDĀTĀJS uz Nodrošinājuma dokumentu oriģinālu 

iesniegšanas dienu nav PASŪTĪTĀJAM pierādījis, tad atzīstams, ka Nodrošinājums nav 

PASŪTĪTĀJAM iesniegts. 
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IV. Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) saskaņošana, iesniegšana un pārbaude 

10. Pirms Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) dokumentu oriģinālu iesniegšanas 

PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai 

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

visu ar Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu saistīto dokumentu saņemšanas 

pārbauda PIEGĀDĀTĀJA iesniegtā Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projekta atbilstību 

šā pielikuma prasībām un saskaņo Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) projektu vai nosūta 

PIEGĀDĀTĀJAM 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 PIEGĀDĀTĀJU no pienākuma iesniegt PASŪTĪTĀJAM PASŪTĪTĀJA 

saskaņotu Nodrošinājumu (tā pagarinājumu) iepirkuma nolikumā (līgumā) noteiktajā 

termiņā. 

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

visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) spēkā 

stāšanos, un iesniedz PASŪTĪTĀJAM Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) dokumentu 

oriģinālus. 

13. PASŪTĪTĀJS veic PIEGĀDĀTĀJA iesniegto Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) 

dokumentu oriģinālu atbilstības saskaņotajam Nodrošinājuma projektam un šā pielikuma 

prasībām pārbaudi līguma 4.3.2. un 4.8.2. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

V. Citi noteikumi 

14. Ja PIEGĀDĀTĀJS izmanto līgumā paredzētās tiesības iesniegt Nodrošinājumu pa 

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

daļa) var tikt noformēts gan kā PIEGĀDĀTĀJA iepriekš iesniegto un PASŪTĪTĀJA 

saskaņoto Nodrošinājuma dokumentu grozījums, gan kā jauns Nodrošinājums.  

15. PASŪTĪTĀJS neatmaksā PIEGĀDĀTĀJAM 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 

PIEGĀDĀTĀJS ir iesniedzis citu PASŪTĪTĀJA saskaņotu šā pielikuma prasībām 

atbilstošu Nodrošinājumu, PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbdienu laikā pēc 

PIEGĀDĀTĀJA 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 PIEGĀDĀTĀJU, vai motivētu atteikumu atdot Nodrošinājuma 

dokumenta oriģinālus un atbrīvot Nodrošinājuma devēju no tā saistībām. 
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3. pielikums 

2018. gada ___. aprīļa 

līgumam Nr. LB-07/2018/169 

(iepirkums LB/2018/26) 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 
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