
Rīgā 2018. gada ___. septembrī 

LĪGUMS 

Nr. LB-07/2018/405 

Par pasta sūtījumu kontroles rentgena iekārtas piegādi  
(iepirkums LB/2018/59) 

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, un 

SIA "Arkada-M" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Aleksandra 

Marčenko 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 IZPILDĪTĀJS apņemas piegādāt PASŪTĪTĀJAM rentgena 

iekārtu, jonizējošā starojuma kontroles mēriekārtu un rentgena iekārtas darba kvalitātes 

testa aprīkojumu (tālāk tekstā – PRECE), veikt rentgena iekārtas uzstādīšanu un sagatavot 

nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai Valsts vides dienesta Radiācijas drošības 

centrā (tālāk tekstā – pasākumi, PRECES piegāde un pasākumi tālāk tekstā – darbs), veikt 

PRECES lietotāju apmācības (tālāk tekstā – apmācības) saskaņā ar iepirkuma 

LB/2018/59 nolikumu, tehniskajā specifikācijā un Prasības radiācijas drošības un 

kodoldrošības ekspertam (līguma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un IZPILDĪTĀJA 

piedāvājumu iepirkumam LB/2018/59 (līguma 3. pielikums). 

1.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic darba kvalitātes nodrošināšanu, t.sk. 

veic piegādātās PRECES apkopes saskaņā ar PRECES ražotāja rekomendācijām un 

noteiktajiem laika intervāliem. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic darba izpildi 80 (astoņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma 

spēkā stāšanās dienas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS veic apmācības pēc PRECES piegādes, uzstādīšanas, testa mērījumu 

veikšanas un iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM un PRECES lietošanas atļaujas saņemšanas 

no Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra, PASŪTĪTĀJA uzaicinājumā veikt 

apmācības norādītajā laikā. 

2.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina darba kvalitāti 48 (četrdesmit astoņus) mēnešus no darba 

izpildes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks), t.sk. veic PRECES apkopes saskaņā ar 

PRECES ražotāja rekomendācijām un noteiktajiem laika intervāliem. 

2.4. 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. Lai īstenotu drošības pasākumus, kas nepieciešami PASŪTĪTĀJA objekta 

aizsardzībai pret fiziskiem apdraudējumiem, IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo 
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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. PASŪTĪTĀJS 

ievēro spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 

2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā 

uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula), noteiktos personas datu pārziņa pienākumus. 

Papildu informācija par PASŪTĪTĀJA veikto fizisku personu datu apstrādi un šo datu 

aizsardzību pieejama PASŪTĪTĀJA interneta vietnē www.bank.lv. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

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

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

objektā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot par to 

PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt 

fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus, 

IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM 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 pilda līgumu objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot valsts 

svētku dienas.  

3.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka dokumentāciju piegādātās iekārtas ekspluatācijas 

atļaujas saņemšanai Valsts vides dienesta izstrādā sertificēts Radiācijas drošības un 

kodoldrošības eksperts, kuram ir spēkā esošs Radiācijas drošības un kodoldrošības 

ekspertu atestācijas komisijas izsniegts sertifikāts, kurā ekspertam atļautas darbības 

nemedicīniskajā apstarošanā ar radioaktīvo vielu nesaturošiem jonizējošā starojuma 

avotiem. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt eksperta, par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis 

informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma LB/2018/59 nolikuma prasībām, 

nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 62. panta nosacījumiem. 

4. DARBA IZPILDES UN APMĀCĪBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS veic darba izpildi un apmācības PASŪTĪTĀJA ēkā K. Valdemāra ielā 

2A, Rīgā, LV-1050. 

4.2. Pēc darba pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu darba nodošanas un pieņemšanas aktu un rēķinu, tehniskajā specifikācijā 

(līguma 1. pielikums) minēto tehnisko dokumentāciju un Valsts vides dienesta Radiācijas 

drošības centram iesniedzamo dokumentāciju. Dokumentāciju PRECES ekspluatācijas 

atļaujas saņemšanai Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā iesniedz un saņem 

PASŪTĪTĀJS. 

4.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES piegādes, uzstādīšanas, 

līguma 4.2. punktā minētās dokumentācijas un PRECES ekspluatācijas atļaujas 

saņemšanas no Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra un pēc darba nodošanas 

un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda izpildītā darba atbilstību līguma noteikumiem 

un pieņem darba izpildi, parakstot darba nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt darba izpildi.  
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4.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš PASŪTĪTĀJA motivētajā atteikumā (līguma 4.3. punkts) 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu darba 

nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.5. Darba izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir veicis darba izpildi, iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM darba nodošanas un pieņemšanas aktu, tehniskajā specifikācijā (līguma 

1. pielikums) minēto PRECES tehnisko dokumentāciju un Valsts vides dienesta 

Radiācijas drošības centram iesniedzamo dokumentāciju, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis 

darba izpildi līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma 

gadījumā darba izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA 

motivētajā atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu darba nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS 

pieņēmis darba izpildi līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā.  

4.6. Pēc katras veiktās apmācības reizes IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

atbilstošu rēķinu par veikto apmācību. 

4.7. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas par veikto 

apmācību attiecīgi pārbauda un izvērtē veikto apmācību atbilstību līguma noteikumiem 

un pieņem apmācību vai, ja pārbaudes laikā konstatē apmācības trūkumus iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt veiktās apmācības izpildi. 

4.8. PASŪTĪTĀJA motivētu iebildumu gadījumā PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par 

attiecīgo apmācības reizi un IZPIDĪTĀJS nodrošina atkārtotu apmācību veikšanu citā 

PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādītajā laikā. 

5. DARBA KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē darba defektu vai trūkumu (tālāk tekstā – defekts), kas nav 

radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJAM garantijas laikā ir tiesības iesniegt 

IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību (tālāk 

tekstā – paziņojums).  

5.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

5.3. Ja IZPILDĪTĀJS neveic darba defekta novēršanu līguma 5.2. punktā noteiktajā 

termiņā, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā kārtībā pagarinātajā termiņā, vai darba defekta 

novēršana nav veikta kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem uzdot 

defekta novēršanu citam izpildītājam, par to iepriekš rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU. 

IZPILDĪTĀJAM ir pienākums samaksāt par cita izpildītāja veiktajiem darba defekta 

novēršanas darbiem 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

5.4. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

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

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas 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. 

5.6. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 
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5.7. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

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

novēršanu līguma 5.5. punktā noteiktajā kārtībā.  

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

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

mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas vai līdz līguma 2.3. punktā noteiktā 

garantijas laika beigām, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pēdējais. 

5.9. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma 5.1.– 

5.8. punktā minētās darba kvalitātes nodrošināšanas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai 

izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 33 783.20 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit 

trīs euro, 20 centu), t.sk. atlīdzība par darba izpildi un apmācībām 27 920.00 EUR 

(divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit euro) un pievienotās vērtības nodoklis 

(21%) 5 863.20 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs euro, 20 centu), kas sastāv 

no: 

6.1.1. maksas par darba izpildi 33 601.70 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti viens 

euro, 70 centu), t.sk. atlīdzība par darba izpildi 27 770.00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši 

septiņi simti septiņdesmit euro) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 5 831.70 EUR 

(pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens euro, 70 centu); 

6.1.2. maksas par 3 (trīs) apmācības reizēm 181.50 EUR (viens simts astoņdesmit 

viens euro, 50 centu), t.sk. atlīdzība par 3 (trīs) apmācības reizēm 150.00 EUR (viens 

simts piecdesmit euro) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 31.50 EUR (trīsdesmit 

viens euro, 50 centu). 

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

noteikto IZPILDĪTĀJA saistību izpildei, t.sk. izdevumi, kas saistīti ar darba izpildi un 

garantijas laikā konstatēto darba defektu, kuri nav radušies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, 

novēršanu, kā arī normatīvajos aktos noteiktie nodokļi un citi izdevumi. 

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

līguma summas šādā kārtībā: 

6.3.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu līguma 

2. pielikuma prasībām atbilstošu līguma saistību izpildes nodrošinājumu;  

6.3.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 6.3.1. punktā minēto līguma saistību 

izpildes nodrošinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc līguma 6.3.1. punktā minētā līguma saistību izpildes nodrošinājuma 

saņemšanas; 

6.3.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM priekšapmaksu 10 (desmit) darbadienu 

laikā pēc PASŪTĪTĀJA saskaņota līguma 6.3.1. punktā minētā saistību izpildes 

nodrošinājuma un rēķina saņemšanas. 

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

garantijas laika nodrošinājumu. 

6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma 

līguma 5.3. punktā noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 

7.1. punktā noteikto līgumsodu par līguma 5.2. punktā noteiktā termiņa vai atbilstoši 

līguma 5.2. punktam saskaņotā termiņa nokavējumu, līguma 7.2. punktā noteikto 

līgumsodu un zaudējumus, kas nodarīti PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto darba kvalitātes 

nodrošināšanas saistību neizpildes rezultātā. 
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6.6. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1.1. punktā minēto maksu par 

darba izpildi, atskaitot priekšapmaksu, ja tāda samaksāta, un garantijas laika 

nodrošinājumu, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc darba nodošanas un pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 

6.7. Līguma 6.1.2. minētā maksa par 3 (trīs) apmācības reizēm tiek proporcionāli sadalīta 

uz apmācību reižu skaitu un PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par katru 

apmācības reizi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc attiecīgās apmācības pieņemšanas 

līguma 4.7 punktā noteiktajā kārtībā un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

6.8. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 6.5. 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. 

6.9. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt garantijas laika nodrošinājumu pirms garantijas 

laika beigām šādā kārtībā: 

6.9.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu līguma 

2. pielikuma prasībām atbilstošu saistību izpildes nodrošinājumu. Ja IZPILDĪTĀJS 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM šajā līguma punktā minēto saistību izpildes nodrošinājumu pa 

daļām, IZPILDĪTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms pēdējās iesniegtās saistību izpildes 

nodrošinājuma daļas termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU 

saskaņotu saistību izpildes nodrošinājuma pagarinājumu, ievērojot nosacījumu, ka 

atsevišķas saistību izpildes nodrošinājuma daļas spēkā esamības termiņš nedrīkst būt 

mazāks par 1 (vienu) gadu; 

6.9.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 6.9.1. 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; 

6.9.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 6.5. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA saskaņota līguma 6.9.1. punktā minētā saistību izpildes nodrošinājuma un 

rēķina saņemšanas, bet ne ātrāk kā pēc darba pieņemšanas līgumā noteiktajā kārtībā. 

6.10. PUSES vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu 

elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek 

uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā 

norādīto PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru 

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

summas. 

7.2. Ja IZPILDĪTĀJS neveic apmācību PASŪTĪTĀJA uzaicinājumā norādītajā laikā, 

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

līguma 6.1.2. punktā noteiktās maksas par katru reizi, kad IZPILDĪTĀJS nav veicis 

apmācību PASŪTĪTĀJA uzaicinājumā norādītajā laikā. 

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 
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IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

7.4. Par līguma 6.3.3., 6.6., 6.8. vai 6.9.3. punktā minētā termiņa nokavējumu 

PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) 

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

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

līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA 

pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

7.5. 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. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

8.2. Līguma 8.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

citādi. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

9.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, 

nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz 

nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

10.1.1. IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteikto termiņu, t.sk. līguma  

5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto defekta novēršanas termiņu, vairāk nekā 

20 (divdesmit) kalendārās dienas; 

10.1.2. ja Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs vairāk kā divas reizes atsaka 

izsniegt PRECES ekspluatācijas atļauju IZPILDĪTĀJA nekvalitatīvi vai nepilnīgi 

sagatavotās dokumentācijas dēļ; 

10.1.3. ja IZPILDĪTĀJS vairāk kā 2 (divas) reizes neveic apmācību PASŪTĪTĀJA 

uzaicinājumā norādītajā laikā; 
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10.1.4. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6. un 3.7. punktā 

minētajiem nosacījumiem; 

10.1.5. ja IZPILDĪTĀJS līguma 6.9.1. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz 

PASŪTĪTĀJAM saistību izpildes nodrošinājuma pagarinājumu; 

10.1.6. tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process; 

10.1.7. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā attiecībā uz 

IZPILDĪTĀJU vai citu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 pantā noteiktu personu ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 10.1.1., 10.1.2., 

10.1.3., 10.1.4. vai 10.1.5.  punktu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no 

līguma līdz darba izpildes dienai, IZPILDĪTĀJS papildus līgumsodam atmaksā 

PASŪTĪTĀJAM iepriekš saņemto priekšapmaksu (ja tāda izmaksāta). 

10.3. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ, vai līguma 10.1.7. punktā minētā iemesla 

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. 

10.4. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

10.5. 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 IZPILDĪTĀJS pirms darba izpildes dienas, IZPILDĪTĀJS 

5 (piecu) darbadienu laikā pēc paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma 

nosūtīšanas atmaksā PASŪTĪTĀJAM no tā iepriekš saņemto priekšapmaksu (ja tāda 

samaksāta). 

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

11.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

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

11.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

12.1.1. izpildīt līguma 3.6. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

Drošības sistēmu daļas darbinieks; 

12.1.2. nosūtīt līguma 2.2. punktā minēto uzaicinājumu veikt apmācības, parakstīt līguma 

5.1. punktā minēto paziņojumu kā arī saskaņot līguma 5.2. punktā minēto termiņu – 

PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Drošības sistēmu daļas vadītājs; 

12.1.3. parakstīt līguma 3.7. punktā minēto rakstisko piekrišanu, līguma 4.3. punktā un 

līguma 5.5. punktā minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, līguma 4.3., 4.7. un 
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5.5. punktā minēto motivēto atteikumu, izpildīt līguma 6.3.2. un 6.9.2. punkta noteikumus 

– PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.  

12.3. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

12.4. Līgums uzrakstīts uz 21 (divdesmit vienas) lapas, t.sk. tā 1. pielikums uz 4 (četrām) 

lapām, 2. pielikums uz 4 (četrām) lapām un 3. pielikums uz 5 (piecām) lapām, 2 (divos) 

eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU REKVIZĪTI 

13.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā 

Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "Arkada-M" Dricānu ielā 1-35, Rīgā, LV-1019, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003856342 un 

reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003856342.  Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

  

 

(Personiskais paraksts)  

2018. gada ___. septembrī 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

  

(Personiskais paraksts)  

2018. gada ___. septembrī 
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 1. pielikums 

2018. gada ___. septembra 

līgumam Nr. LB-07/2018/405 

(iepirkums LB/2018/59) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRASĪBAS RADIĀCIJAS DROŠĪBAS UN 

KODOLDROŠĪBAS EKSPERTAM 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Iepirkuma priekšmets: 

1.1. pasta sūtījumu (vēstules, bandroles, pakas, neliela izmēra rokas bagāža utt.) kontroles 

radioaktīvo vielu nesaturošas rentgena iekārtas (tālāk tekstā – iekārta) piegāde, 

uzstādīšana, dokumentācijas sagatavošana piegādātās iekārtas ekspluatācijas atļaujas 

saņemšanai, lietotāju apmācība un kvalitātes uzturēšana; 

1.2. jonizējošā starojuma kontroles mēriekārtas (dozimetra) ar derīgu kalibrēšanas 

sertifikātu piegāde un kvalitātes uzturēšana;  

1.3. iekārtas darba kvalitātes testa paraugu komplekta piegāde; 

1.4. iekārtu piegādā jaunu, nelietotu un ražotu ne agrāk par 2017. gadu. 

2. Vispārējās prasības: 

2.1. stacionāra rentgena iekārta, ar iespēju to pārvietot telpas robežās (uz riteņiem); 

2.2. iekārtas ārējie izmēri ne lielāki par: (platums × dziļums × augstums) 600 mm × 

800 mm × 2000 mm; 

2.3. inspekcijas kameras izmēri ne mazāki par: (platums × dziļums × augstums) 

500 mm × 500 mm × 630 mm; 

2.4. iekārtas svars (neto) ne lielāks par 270 kg. 

3. Rentgenstaru ģenerators: 

3.1. divu jaudu enerģijas (dual energy) sistēma; 

3.2. anoda nominālais spriegums no 60 kV līdz 160 kV; 

3.3. anoda nominālā strāva no 1,2 mA līdz 5 mA; 

3.4. dzesēšana – hermētiska, noslēgta eļļas dzesēšanas sistēma. 

4. Parametri/veiktspēja: 

4.1. garantētā izšķirtspēja – stieple ar diametru vismaz 0,1 mm (38 AWG); 

4.2. starojuma jauda – iespiešanās tēraudā (dual energy režīmā) ne mazāk kā 16 mm; 

4.3. vismaz 3 veidu materiāla veida atpazīšana – organisks / neorganisks / metāls, ar 

dažādu krāsu attēlošanu; 

4.4. automātiskā draudu detekcija (Automatic treat detection); 

4.5. bīstamu objektu attēlu digitālā ievietošana skenējamo objektu attēlos (Threat Image 

Projection – TIP); 

4.6. iebūvēta lietotāju apmācību programma (On-board user-training); 

4.7. lietotāju instrukcija (On-board user manual). 

5. Attēlu apstrāde: 

5.1. iebūvēts HD skārienjutīgs monitors; 

5.2. attēla izšķiršana – ne mazāk kā 5 Mpix; 

5.3. objekta attēlošana – melnbalta un krāsu; 

5.4. attēlu palielināšanas iespēja līdz 64 reizēm; 

5.5. attēla gaišuma un kontrasta maiņa; 

5.6. attēlotā objekta krāsu maiņa; 

5.7. attēlu saglabāšanas formāti – vismaz jpeg, tiff, bmp; 

5.8. attēlu saglabāšanas apjoms – ne mazāks par 100 000. 
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6. Sistēmas lietotāju pieejamība: 

6.1. vairāki lietotāju līmeņi; 

6.2. lietotāju autorizācija. 

7. Barošana un apkārtējās vides faktori: 

7.1. barošanas spriegums 230 VAC ±10%, 50 Hz; 

7.2. strāvas patērētā maksimālā jauda ne lielāka par 600 W darba režīmā un 150 W 

gaidīšanas režīmā; 

7.3. darba temperatūra: –5ºC līdz +40ºC; 

7.4. gaisa relatīvais mitrums – (nekondensēts) 0% līdz 95%. 

8. Iekārtas fiziskās drošības prasības: 

8.1. CE sertifikāts; 

8.2. atbilst Latvijas Republikas (Eiropas Savienības) likumdošanā noteiktām radiācijas 

drošības un elektrodrošības prasībām;  

8.3. maksimālā radiācijas emisijas noplūde 50 mm attālumā no iekārtas jebkuras ārējās 

virsmas mazāka par 1,0 µSv/h. 

9. Piedāvātās iekārtas ražotāja apliecinātais iekārtas uzturēšanas (remonta iespēju un 

rezerves daļu pieejamība) laiks ne mazāks kā 10 gadi no iekārtas ražošanas datuma. 

Piemēram, firmas Analysed Images Ltd. (Lielbritānija) iekārta CCX™ 6.5 X-ray System 

vai ekvivalenta. 

10. Iekārtas jonizējošā starojuma kontroles portatīva mēriekārta (dozimetrs): 

10.1. detektējamais starojums: gamma un rentgenstarojums; 

10.2. mērījumu diapazons: 

10.2.1. apkārtējās vides ekvivalentās dozas jaudas mērījumiem: 0.1 µSv/h līdz 1 mSv/h, 

10.2.2. apkārtējās vides ekvivalentās dozas mērījumiem: 0.1 µSv līdz 100 mSv; 

10.3. starojuma enerģijas diapazons: no 50 keV līdz 3 MeV; 

10.4. enerģijas atkarība attiecībā pret 662 keV (137Cs): ±30%; 

10.5. skaņas signāls, radiācijai pārsniedzot noteiktu līmeni; 

10.6. izmēri ne lielāki par (augstums × platums × biezums): 120 mm × 80 mm × 30 mm; 

10.7. svars ne lielāks par 0.3 kg; 

10.8. darbojas no elektrības tīkla vai no baterijas, darba laiks no baterijas ne mazāks par 

500 h; 

10.9. atbilstība drošības standartiem: IEC 61010-1:2001, IEC 61000-4-2:2008, IEC 

61000-4-3:2008, IEC 61000-4-4:2004, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2008, IEC 

61000-4-11:2004; 

10.10. derīgs kalibrēšanas sertifikāts. 

10.11. dozimetrs tiek piegādāts darba kārtībā pilnā komplektācijā. 

Piemēram, firmas Atomtex (Baltkrievija) dozimetrs AT 6130C X-RAY and GAMMA 

radiation dosimeter vai ekvivalents. 

11. Rentgena iekārtu darba kvalitātes testa paraugu komplekts. 

11.1. Paredzēts divu staru (Dual-View) rentgena iekārtu darbaspēju testēšanai. 

11.2. Jānodrošina vismaz sekojošu parametru pārbaudes veikšana: 

11.2.1. atsevišķas neaizklātas stieples (vada) D=0,26 mm (30 AWG) izšķirtspēja; 

11.2.2. caurspiešanās spēja – stieples (vada) D=0,51 mm (24AWG) izšķiršana aiz 

11,1 mm alumīnija plāksnes; 

11.2.3. telpiskā izšķirtspēja – 2 mm platu griezumu režģa izšķiršana vara plāksnē; 

11.2.4. staru iespiešanās plānos materiālos – 0,1 mm biezas tērauda plāksnes redzamība; 

11.2.5. organisku un neorganisku vielu izšķiršana un attēlošana dažādās krāsās. 

Piemēram, firmas Westminster International Ltd. (Lielbritānija) testa paraugu komplekts 

Exposed Wire Standard, Test, Piece (EWSTP) vai ekvivalents. 

12. Iekārtas uzstādīšana un dokumentācijas sagatavošana. 
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12.1. IZPILDĪTĀJS veic iekārtas uzstādīšanu PASŪTĪTĀJA norādītajā telpā. 

12.2. IZPILDĪTĀJS nodod eksperta sagatavotos līguma 1. pielikuma sadaļas "Prasības 

radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertam" 4. punktā minētos dokumentus 

PASŪTĪTĀJAM iesniegšanai Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā. 

12.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram 

iesniedzamo dokumentu atbilstību prasībām, kas nepieciešamas rentgena iekārtas 

lietošanas atļaujas saņemšanai. 

12.4. Ja būs nepieciešams, pēc Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra prasībām 

un PASŪTĪTĀJA uzdevuma IZPILDĪTĀJS labo iesniegtās dokumentācijas trūkumus vai 

papildina iesniegto dokumentāciju. 

13. Lietotāju apmācība. 

13.1. IZPILDĪTĀJS veic apmācības darbam ar piegādāto iekārtu PASŪTĪTĀJA telpās un 

PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādītajā laikā. 

13.2. Apmācības tiek veiktas pēc tam, kad IZPILDĪTĀJS ir uzstādījis piegādāto iekārtu, 

veicis testa mērījumus un iesniedzis tos PASŪTĪTĀJAM, un PASŪTĪTĀJS, balstoties 

uz IZPILDĪTĀJA iesniegtajiem dokumentiem, ir saņēmis lietošanas atļauju no Valsts 

vides dienesta Radiācijas drošības centra. 

13.3. Apmācību programmā ietilpst tehniska informācija par iekārtas darbības 

principiem, drošību un praktiskas apmācības uzstādītās iekārtas lietošanā – attēlu analīze, 

aizdomīgu un bīstamu priekšmetu atpazīšana. 

13.4. Apmācības tiek veiktas 3 (trīs) reizes grupās pa 4–5 cilvēkiem. 

13.5. Apmācību programmu IZPILDĪTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU. 

14. Tehniskā dokumentācija – iekārtas ražotāja tehniskās instrukcijas komplekts angļu 

valodā, lietošanas instrukcija angļu, vācu vai krievu valodā un tās tulkojums latviešu 

valodā. Visa dokumentācija jāiesniedz vismaz vienā eksemplārā papīra formātā un uz 

datu nesēja. 

15. Iekārtas uzturēšana. 

15.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina iekārtas uzturēšanu garantijas laikā, t.sk. veic 

nepieciešamos apkopes darbus saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām un 

noteiktajiem laika intervāliem, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā. 
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PRASĪBAS RADIĀCIJAS DROŠĪBAS UN KODOLDROŠĪBAS EKSPERTAM  

1. IZPILDĪTĀJS sagatavo dokumentāciju piegādātās iekārtas ekspluatācijas atļaujas 

saņemšanai, iesaistot Radiācijas drošības un kodoldrošības ekspertu (tālāk tekstā – 

eksperts). 

2. IZPILDĪTĀJA iesaistītajam ekspertam jābūt spēkā esošam Radiācijas drošības un 

kodoldrošības ekspertu atestācijas komisijas izsniegtam sertifikātam, kurā ekspertam 

atļautas darbības nemedicīniskajā apstarošanā ar radioaktīvo vielu nesaturošiem 

jonizējošā starojuma avotiem sekojošās radiācijas drošības jomās:  

2.1. darbības ar pētnieciskajām un bagāžas kontroles (vidējās jaudas un citiem jonizējošā 

starojuma avotiem) rentgena iekārtām;  

2.2. kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana, mērījumu veikšana (darba vietas 

monitorings un kvalitātes mērījumi) un konsultēšana radiācijas drošības nodrošināšanā, 

demontāžā un likvidēšanā, uzstādīšanā un apkopē. 

3. Ekspertam ir pieredze vismaz 2 (divu) eksperta pakalpojumu sniegšanā radiācijas 

drošības jomā pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017. gads, kā arī 2018. gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanai) laikā.  

4. Eksperts veic nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu rentgena iekārtas 

uzstādīšanas un ekspluatācijas atļaujas saņemšanai saskaņā ar Valsts vides dienesta 

Radiācijas drošības centra prasībām: 

4.1. jonizējošā starojuma avota montāžas plāna izstrāde; 

4.2. darba vietas radiācijas monitoringa veikšana;  

4.3. pārbaužu rezultātu pārskata kopijas (funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana 

(tehnisko parametru novērtēšana), elektrodrošības pārbaude, kalibrēšana); 

4.4. jonizējošā starojuma avota dozas jaudas viena metra attālumā no jonizējošā 

starojuma avota (µSv/h) noteikšana;  

4.5. radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas dokumentu sagatavošana; 

4.6. atzinuma izstrāde par to, ka darbībām ar jonizējošā starojuma avotu paredzēto telpu, 

ēku vai teritoriju ekspluatācijas apstākļi atbilst ražotāja nosacījumiem un plānotās 

darbības ar jonizējošā starojuma avotu nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem 

un videi; 

4.7. radiācijas drošības kontrolei lietojamo mērinstrumentu saraksts; 

4.8. citu nepieciešamo papildu dokumentu sagatavošana, ja tādus pieprasa Valsts vides 

dienesta Radiācijas drošības centrs. 
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2. pielikums 

2018. gada ___. septembra 

līgumam Nr. LB-07/2018/405 

(iepirkums LB/2018/59) 

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. līgumsodu un zaudējumus; 

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; 

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

noteiktā darba izpildes termiņa un IZPILDĪTĀJS pilnībā vai daļēji nav izpildījis 

līgumā noteikto pienākumu – priekšapmaksas, ja tāda samaksāta, atmaksu 

PASŪTĪTĀJAM. 

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. tās iepirkuma procedūras identifikācijas numuru, par kuras rezultātā 

noslēdzamo līgumu iesniedz Nodrošinājumu, un, ja zināms, līguma, par kuru 

iesniedz Nodrošinājumu, numuru, nosaukumu un spēkā stāšanās datumu; 

e. Nodrošinājuma summu: 

i. IZPILDĪTĀJA pieprasītās priekšapmaksas summas apmērā (ja 

Nodrošinājumu iesniedz saskaņā ar līguma 6.3.1. punktu); 

ii. 3 378.32 EUR (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro, 

32 centi) (10% (desmit procentu) no līguma 6.1. punktā noteiktās 

līguma summas) (ja Nodrošinājumu iesniedz saskaņā ar līguma 

6.9.1. punktu); 

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

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

noteikto darba izpildes termiņu (ja Nodrošinājumu iesniedz 

saskaņā ar līguma 6.3.1. punktu); 

ii. vismaz par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz līguma 2.3. punktā 

noteikto darba garantijas laiku (ja Nodrošinājumu iesniedz saskaņā 

ar līguma 6.9.1. punktu). Ja IZPILDĪTĀJS izmanto līgumā 

paredzētās tiesības iesniegt līguma 6.9.1. 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 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; 

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: 



15 

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 

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

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 6.3.2. un 6.9.2. 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. 
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3. pielikums 

2018. gada ___. septembra 

līgumam Nr. LB-07/2018/405 

(iepirkums LB/2018/59) 

PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS 

 

1. Ar šo pretendents iesniedz savu piedāvājumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā 

iepirkumā "Par pasta sūtījumu kontroles rentgena iekārtas piegādi un uzstādīšanu" 

(iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2018/59; tālāk tekstā – iepirkums). 

1. tabula 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta statuss  

(atzīmē atbilstošo) 

       juridiska persona 

 juridisku personu apvienība 

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – ________________ 

(norāda pretendentam atbilstošu 

statusu) 

Informācija par pretendentu*  

(norāda nosaukumu, reģistrācijas 

numuru, juridisko adresi) 

SIA "Arkada-M" 

reģ. Nr. 40003856342 

Juridiskā adrese: 

Dricānu iela 1 – 35, Rīga, LV-1019 

Kontaktinformācija, kas iepirkuma 

ietvaros izmantojama saziņai ar 

pretendentu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un 

faksa numuru, kā arī pretendenta 

kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu 

un telefona numuru) 

Pasta adrese: 

[..],  

e-pasts: [..],  

Tālr./Fakss: [..]. 

Kontaktpersona: 

[..], 

tālr.: [..], mob.tel.: [..] 

Informācija par citu/-ām personu/-ām 

(tālāk tekstā – saistītā persona), uz kuras/-

u iespējām konkrētā līguma izpildei 

balstās pretendents, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst prasībām, kas 

noteiktas iepirkuma nolikumā  

(norāda nosaukumu, reģistrācijas 

numuru, juridisko adresi un saistītās 

personas lomu** iepirkuma līguma 

izpildē) 

----- 

Piezīmes 

* Ja pretendents ir personu apvienība (nereģistrēta), attiecīgo informāciju sniedz par katru personu 

apvienības dalībnieku. Savukārt, ja pretendents ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par 

katru personālsabiedrības biedru. 

** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus pretendents nodos saistītajai personai, un 

resursiem, kurus saistītā persona apņemas nodot pretendenta rīcība, kā arī veidu, kādā šie resursi tiks 

pretendentam nodoti. 
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2. Izmaksu aprēķina tabula-tāme T1. 

2. tabula 

Nr. 

p.k. 

 

Pozīcija 

Piedāvājums 

(norāda ražotāju 

un modeļa 

nosaukumu) 

 
Mēr-

vienība 

 
Skaits 

Vienas 

vienības 

cena 

(EUR, bez 

PVN) 

Kopā cena 

(EUR, bez 

PVN) 

1 Pasta sūtījumu 

kontroles 

rentgena iekārta 

(skat. nolikuma 1. 

pielikuma  

1. – 9., 14. un 

15. punktu) 

[..] 

gb. 1 [..] [..]  

2 Jonizējošā 

starojuma 

kontroles 

mēriekārta 

(dozimetrs) (skat. 

nolikuma 1. 

pielikuma 

10. punktu) 

[..] 

gb. 1 [..]  [..] 

3 Rentgena iekārtu 

darba kvalitātes 

testa paraugu 

komplekts (skat. 

nolikuma 1. 

pielikuma 

11. punktu) 

[..] 

gb. 1 [..] [..] 

4 Iekārtas 

uzstādīšana un 

dokumentācijas 

sagatavošana 

(skat nolikuma 1. 

pielikuma 12. 

punktu) 

– kpl. 1 [..] [..] 

5 Lietotāju 

apmācības 

līguma izpildes 

laikā (skat. 

nolikuma 1. 

pielikuma 

13. punktu) 

– reize 3 [..] [..] 

KOPĀ LĪGUMCENA (EUR, bez PVN) 27 920,00 

 

3. Apliecinām, ka: 

3.1. pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

neatbilst Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā  daļā un Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendenta 

izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkumā gadījumiem; 
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3.2. ----- 

3.3. pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (2015., 2016. un 2017. gads, kā arī 2018. gads līdz 

piedāvājuma iesniegšanai) laikā īstenotu līgumu ietvaros ir piegādājis un uzstādījis 

vismaz 3 (trīs) pasta sūtījumu vai bagāžas rentgena pārbaudes iekārtas ar darba spriegumu 

ne mazāku par 150 kV: 

3. tabula  

Nr. 

p.k. 

Objekta nosaukums, 

adrese, līguma izpildes 

laiks 

Īss darbu raksturojums 
(norāda informāciju par 

uzstādīto iekārtu(-ām)) 

Pasūtītāja 

kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, ieņemamais 

amats, tālruņa numurs 

1. [..]. 

 

[..] 

 

 

 

 

[..] [..]  

2. [..]. 

 

[..]   

 

 

 

 

 

 

[..]  [..] 

 

3. [..]  

 

 

 

 

 

 

[..]  [..] 

Ja pretendenta norādītais pasūtītājs Latvijas Bankas iepirkuma komisijai sniegs negatīvu atsauksmi par 

attiecīgā līguma izpildi, attiecīgais līgums netiks atzīts par derīgu pretendenta atbilstības iepirkuma 

nolikuma prasībām apliecināšanai. 

Pēc Latvijas Bankas iepirkuma komisijas pieprasījuma pretendentam jāiesniedz darbu veikšanu 

apliecinošus dokumentus, kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. 

3.4. Pretendentam ir Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izdota un derīga 

atļauja (licence) darbībām ar radioaktīvo vielu nesaturošām jonizējošā starojuma 

iekārtām, šādu iekārtu importam, tirdzniecībai, uzstādīšanai, apkalpošanai un remontam; 

3.5. Pretendenta rīcībā ir personas, kuras ir apmācītas un kvalificētas veikt pretendenta 

piedāvāto iekārtu uzstādīšanu un uzņemties to kvalitātes nodrošināšanas saistības; 

3.6. Līguma izpildē tiks iesaistīts sertificēts Radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts 

Maksims Poļakovs, Radiācijas drošības eksperta sertifikāts Nr. ES-60; 

3.7. Līguma izpildē iesaistītais Radiācijas drošības un kodoldrošības eksperts pēdējo 3 

(trīs) gadu (2015., 2016. un 2017. gads, kā arī 2018. gads līdz piedāvājuma iesniegšanai) 

laikā veicis sekojošus (vismaz 2 (divus)) eksperta pakalpojumus radiācijas drošības jomā: 
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4. tabula  

Nr. 

p.k. 

Objekta 

nosaukums, 

adrese, līguma 

izpildes laiks 

Īss darbu raksturojums (norāda 

informāciju par sniegtajiem 

pakalpojumiem) 

Pasūtītāja 

kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, ieņemamais 

amats, tālruņa numurs 

1. [..]. 

 

[..]   

 

 

 

[..]  [..] 

2. [..]. 

 

[..] 

 

 

 

 

 

 

 

[..] [..] 

 

Ja pretendenta norādītā Radiācijas drošības un kodoldrošības eksperta veikto darbu pasūtītājs Latvijas 

Bankas iepirkuma komisijai sniegs negatīvu atsauksmi par attiecīgā darba izpildi, attiecīgais darbs netiks 

atzīts par derīgu pretendenta piesaistītā Radiācijas drošības un kodoldrošības eksperta atbilstības 

iepirkuma nolikuma prasībām apliecināšanai. 

Pēc Latvijas Bankas iepirkuma komisijas pieprasījuma pretendentam jāiesniedz līguma izpildē iesaistītā 

Radiācijas drošības un kodoldrošības eksperta darbu veikšanu apliecinošus dokumentus, kas pierāda 

tabulā norādīto pakalpojumu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām. 

3.8. Pretendenta piedāvājumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

3.9. Pretendenta piedāvājums ir atbilstošs visām iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām. 

4. Piedāvājam veikt pasta sūtījumu kontroles rentgena iekārtas piegādi un uzstādīšanu, un 

dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai Valsts vides dienesta Radiācijas drošības 

centrā, veikt jonizējošā starojuma kontroles mēriekārtas (dozimetra) piegādi, veikt 

rentgena iekārtu darba kvalitātes testa paraugu komplekta piegādi kā arī veikt lietotāju 

apmācību darbam ar minētajām iekārtām saskaņā ar iepirkuma nolikumu par šādu 

līgumcenu (EUR bez PVN): 

Līgumcena:  

  27 920,00 EUR  (Divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit eiro, 00 centi). 

5. Piedāvātajā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas līguma saistību 

izpildei, kā arī nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

6. Piedāvāto iekārtu kvalitātes nodrošināšanas laiks ir 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no 

darba izpildes dienas (ne mazāk par ražotāja noteikto garantijas periodu un ne mazāk kā 

24 (divdesmit četrus)). 

7. Piedāvātās rentgena iekārtas defektu diagnostiku un to iespējamo novēršanu veiks 

pretendenta rīcībā esošie apmācītie speciālisti, kuri ir kvalificēti veikt pretendenta 

piedāvātās rentgena iekārtas uzstādīšanu un uzņemties tās kvalitātes nodrošināšanas 

saistības 5 (piecu) kalendāro dienu laikā (ne vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās 

dienas)). 
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8. Ražotāja uzturēšanas laiks (remonta iespēju un rezerves daļu pieejamība) piedāvātajai 

iekārtai ir 10 (desmit) gadi no tās ražošanas dienas (ne mazāk par 10 (desmit) gadiem) 

(pielikumā iekārtas ražotāja apliecinājums). 

 

Apliecinām, ka (atzīmēt atbilstošo): 

X 
mūsu piedāvājums nesatur komercnoslēpumu, un mēs piekrītam tajā 

iekļautās informācijas publicēšanai vai izpaušanai trešajām personām; 

 mūsu piedāvājums satur šādu komercnoslēpumu: 

 (norāda, kura tieši piedāvājumā iekļautā informācija ir komercnoslēpums) 

  

 


