Rīgā 2019. gada ___. aprīlī
LĪGUMS
Nr. LB-07/2019/174

Par ventilācijas iekārtu gaisa filtru piegādi
(iepirkums LB/2019/27)
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 "FILTRI" (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) tās valdes
priekšsēdētājas Lienītes Bites personā, kas darbojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no
otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE),
noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM ventilācijas iekārtu gaisa filtrus (tālāk
tekstā – PRECE), piegādi veicot pa daļām atbilstoši PASŪTĪTĀJA pieprasījumiem,
saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums) un PIEGĀDĀTĀJA piedāvājumu
iepirkumam LB/2019/27 (līguma 2. pielikums).
1.2. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti.
2. LĪGUMA TERMIŅI
2.1. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM 15 (piecpadsmit) darbadienu laikā
pēc attiecīga PRECES piegādes pieprasījuma saņemšanas.
2.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nosūtīt PIEGĀDĀTĀJAM PRECES piegādes pieprasījumus
no līguma spēkā stāšanās brīža līdz brīdim, kad iestājas kāds no turpinājumā minētajiem
nosacījumiem:
2.2.1. aprit 5 (pieci) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas;
2.2.2. kopējā līguma ietvaros piegādātās PRECES izmaksu summa sasniedz
40,000.00 EUR (četrdesmit tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.3. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti 6 (sešus) mēnešus no PRECES
piegādes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks).
2.4. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai
līguma saistību izpildei.
3. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA
3.1. PASŪTĪTĀJS sagatavo rakstisku pieprasījumu PRECES piegādei atbilstoši līguma
2. pielikuma 2. tabulai, kolonnā "Daudzums" norādot katra PRECES veida nepieciešamo
daudzumu konkrētajā piegādē, un nosūta to PIEGĀDĀTĀJAM uz e-pasta adresi [..].
Elektroniski nosūtītais pieprasījums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā pēc
tā nosūtīšanas.
3.2. PIEGĀDĀTĀJS piegādā PRECI PASŪTĪTĀJAM K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā.
3.3. Vienlaikus ar PRECES piegādi PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM
PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu un PRECES
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izgatavošanai izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju. PASŪTĪTĀJS paraksta
PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecinot PRECES saņemšanas faktu.
3.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda
PRECES atbilstību līguma noteikumiem un pieņem PRECI, vai, ja PRECEI konstatēti
trūkumi, iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI.
3.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš atteikumā
minētos PRECES trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu
PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc
PRECES nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību
līguma noteikumiem un pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas
aktu, vai iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI.
3.6. PRECES piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir piegādājis visu PRECI
PASŪTĪTĀJAM un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES
piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PRECI līguma
3.4. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES
piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā
minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES
nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PRECI līguma 3.5. punktā
noteiktajā kārtībā.
4. PRECES KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES defektu vai trūkumu (tālāk tekstā – defekts), kura
rašanās cēlonis nav PRECES nepareiza ekspluatācija, PASŪTĪTĀJAM garantijas laikā ir
tiesības iesniegt PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas
nepieciešamību (tālāk tekstā – paziņojums).
4.2. PIEGĀDĀTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu, t.sk. nepieciešamības gadījumā
apmainot PRECI, kurai konstatēts defekts, pret jaunu PRECI, 5 (piecu) darbadienu laikā
pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā.
4.3. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas PIEGĀDĀTĀJS iesniedz
PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un
pieņemšanas aktu.
4.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un
pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma
noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un
pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības,
PASŪTĪTĀJS iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta
novēršanu.
4.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS novērš atteikumā
minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu
defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit)
darbadienu laikā pēc atkārtoti iesniegtā defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas
akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma noteikumiem un pieņem
tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas aktu, vai iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM
motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu.
4.6. 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 4.4. vai 4.5. punktā noteiktajai kārtībai.
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4.7. PIEGĀDĀTĀJS līguma 4.1.– 4.6. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta
novēršanas ietvaros piegādātās PRECES kvalitāti 6 (sešus) mēnešus pēc attiecīgā defekta
novēršanas dienas.
4.8. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma 2.3. un
4.1.–4.7. punktā minētās PRECES kvalitātes nodrošināšanas saistības paliek spēkā līdz
to pilnīgai izpildei.
5. NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Maksu par pasūtītās PRECES piegādi nosaka saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA
piedāvājumā (līguma 2. pielikums) noteiktajiem izcenojumiem, tai piemērojot piegādes
brīdī spēkā esošo pievienotās vērtības nodokli.
5.2. PRECES cenā iekļauti visi PIEGĀDĀTĀJA izdevumi, kas saistīti ar PRECES
piegādi un garantijas laikā konstatēto PRECES defektu, kuru rašanās cēlonis nav
PRECES nepareiza ekspluatācija, novēršanu, t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.
5.3. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM maksu par pasūtītās PRECES piegādi
10 (desmit) darbadienu laikā pēc visas pasūtītās PRECES pieņemšanas un rēķina
saņemšanas.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Par līguma 2.1. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kopējās maksas par pasūtītās
PRECES piegādi par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit
procentu) no kopējās maksas par pasūtītās PRECES piegādi.
6.2. Par līguma 4.2. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 3% (trīs procentu) apmērā no PRECES, kurai konstatēts
trūkums vai defekts, cenas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 30%
(trīsdesmit procentu) no PRECES, kurai konstatēts trūkums vai defekts, cenas.
6.3. 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.
6.4. Par līguma 5.3. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā
PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma
summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu)
no kavētā maksājama summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu
PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un
atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.
6.5. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par
periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes
termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.
7. KONFIDENCIALITĀTE
7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski
pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos
gadījumus.
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7.2. Līguma 7.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu
laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas
citādi.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. 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).
8.2. 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.
8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš
automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības
laiku.
8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā
noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu
dokumentu.
9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA
9.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus,
vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to PIEGĀDĀTĀJAM, šādos
gadījumos:
9.1.1. PIEGĀDĀTĀJS kavē līguma 2.1. vai 4.2. punktā noteikto termiņu, vai līguma
4.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņoto termiņu vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas;
9.1.2. tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process;
9.1.3. ja līguma izpildes laikā attiecībā uz PIEGĀDĀTĀJU 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.
9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.1.1. punktu,
PIEGĀDĀTĀJS, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par
vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas, maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu
688.09 EUR (seši simti astoņdesmit astoņi euro un 9 centi) apmērā.
9.3. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji
atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi
turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus.
9.4. PUSEI, sākot ar otro līguma darbības gadu, ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un
neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai
PUSEI 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI
10.1. 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.
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10.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
11.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki:
11.1.1. parakstīt līguma 3.3. punktā minēto PRECES piegādi apliecinošu
dokumentu/rēķinu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Ēku sistēmu daļas ēku sistēmu
inženieris;
11.1.2. parakstīt līguma 3.1. punktā minēto pieprasījumu PRECES piegādei, parakstīt
līguma 3.4. un 3.5. punktā minēto motivēto atteikumu un līguma 3.5. punktā minēto
PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, kā arī parakstīt līguma 4.1. punktā minēto
paziņojumu un līguma 4.4. un 4.5. punktā minēto defekta novēršanas nodošanas un
pieņemšanas aktu un motivēto atteikumu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Ēku
sistēmu daļas vadītājs.
11.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu
sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.
11.3. Līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
11.4. Līgums uzrakstīts uz 11 (vienpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām)
lapām un 2. pielikums uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens
glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie PIEGĀDĀTĀJA.
12. PUŠU REKVIZĪTI
12.1. 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.
12.2. PIEGĀDĀTĀJS – SIA "FILTRI" Baltā ielā 7, Rīgā, LV-1055, reģistrēta Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003675267 un Latvijas
Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar
Nr. LV40003675267. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..].
PASŪTĪTĀJS

(Personiskais paraksts)
2019. gada ___. aprīlī

PIEGĀDĀTĀJS

(Personiskais paraksts)
2019. gada ___. aprīlī
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1. pielikums
2019. gada ___. aprīļa
līgumam Nr. LB-07/2019/174
(iepirkums LB/2019/27)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Visiem kabatu filtriem gar vienu rāmja vertikālo malu ("H") pielīmēta blīvgumija un
kabatas izgatavotas ar iekšējiem savienojošiem elementiem – distanceriem, kas
ventilācijas iekārtas darba laikā neļauj kabatām piepūsties un nodrošina, ka filtrēšanai tiek
izmantots viss filtrējošā materiāla laukums (sk. zīmējumu).
Savienojošie
elementi pastāvīga
kabatu atvēruma
nodrošināšanai

2. PIEGĀDĀTĀJA piedāvājuma tabulas 6. pozīcijā norādītajiem filtriem rāmis
izgatavots ar fiksācijas rievu (rāmja šķēlumu ar izmēriem sk. zīmējumā):
A-A

23-24 mm

15-20 mm

5-6 mm

4 mm

6-11 mm
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3. PIEGĀDĀTĀJA piedāvājuma tabulas 10. pozīcijā norādītajiem filtriem kabatas
izgatavotas ar nošķeltu apakšējo stūri pēc šādiem izmēriem milimetros:
428

210
354

260

4. Visi paneļfiltri tiek izgatavoti ar kartona vai plastmasas rāmi un aprīkoti ar stiprības
ribām.

A

A-A

H

A

D
W

Stiprības ribas

5. Uz katra filtra norādīta filtra klase un izmērs. Visi ventilācijas iekārtu gaisa filtri
PASŪTĪTĀJAM tiek piegādāti iepakoti kartona kastēs. Vienā iepakojumā – ne vairāk par
10 (desmit) filtriem. Uz iepakojuma norādīts skaits katram iepakoto ventilācijas iekārtu
filtru veidam.
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2. pielikums
2019. gada ___. aprīļa
līgumam Nr. LB-07/2019/174
(iepirkums LB/2019/27)
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA FORMA
[..]
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[..]
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