Rīgā 2019. gada __. jūlija
LĪGUMS
Nr. LB-07/2019/268

Par personu slūžu piegādi un tehnisko apkopju veikšanu
(iepirkums LB/2019/37)
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
"Hansab" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) valdes priekšsēdētāja Denisa Rubena 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. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic 2 (divu) Gunnebo HiSec 6 6Q V2.OM
personu slūžu (tālāk tekstā – IEKĀRTAS) piegādi, uzstādīšanu PASŪTĪTĀJA norādītajā
vietā ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, un palaišanu darbā (tālāk tekstā – DARBS)
saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (līguma 1. pielikums) noteiktajām prasībām.
1.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTU tehniskās apkopes atbilstoši
IEKĀRTAS tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām.
1.3. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS nodrošina IEKĀRTU un DARBA kvalitāti
(tālāk tekstā – garantija).
2. LĪGUMA TERMIŅŠ
2.1. IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTU piegādi 12 (divpadsmit) kalendāro nedēļu dienu laikā
no līguma spēkā stāšanās dienas.
2.2. IZPILDĪTĀJS veic DARBA izpildi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IEKĀRTU
piegādes un PASŪTĪTĀJA rakstiskajā uzaicinājumā noteiktās dienas uzsākt IEKĀRTU
uzstādīšanu un palaišanu darbā.
2.3. IZPILDĪTĀJS uztur IEKĀRTU un DARBA kvalitāti, kā arī veic IEKĀRTU
tehniskās apkopes 60 (sešdesmit) mēnešu laikā pēc DARBA izpildes dienas (tālāk tekstā
– garantijas laiks).
2.4. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai
līguma saistību izpildei.
3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA
3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā nedrīkst iesaistīt
krimināli sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta.
3.2. Lai īstenotu drošības pasākumus, kas nepieciešami PASŪTĪTĀJA objektu
aizsardzībai pret fiziskiem apdraudējumiem, IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo
PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai
teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu šīs
fiziskās personas fotogrāfiju (fails JPG formātā) ne mazāk kā 10 (desmit) darbadienas
pirms persona uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. PASŪTĪTĀJS
ievēro spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes
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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 PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, rakstiski paziņojot
par to IZPILDĪTĀJAM.
3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu
PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, 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 PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā.
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 PASŪTĪTĀJA telpās vai
teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā
neielaist vai no tās izraidīt.
3.6. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā ar PASŪTĪTĀJU
saskaņotā laikā, izņemot valsts svētku dienas.
3.7. Pildot līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem
un par saviem līdzekļiem nodrošina regulāru līguma saistību izpildes rezultātā radušos
atkritumu savākšanu un utilizēšanu, t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj netīrumu
izplatīšanos, kas rodas, vai varētu rasties līguma saistību izpildes rezultātā.
3.8. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, ievēro
PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma
izpildi saistītos normatīvos aktus.
3.9. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību
aktu ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma
izpildē PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto
apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā, pirms
IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā un
visā laikposmā, kad līgums tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba
aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ir SIA ''ArodDrošība'', reģ.nr.
40103184242, valdes locekle / darba aizsardzības speciālists, [..], (mob. tālr. [..], e-pasta
adrese: [..]).
4. IEKĀRTU PIEGĀDES UN DARBA IZPILDES KĀRTĪBA
4.1. PASŪTĪTĀJS uzaicinājumu uzsākt IEKĀRTU uzstādīšanu un palaišanu darbā
nosūta IZPILDĪTĀJAM uz e-pasta adresēm [..] un [..]. Uzaicinājums uzsākt IEKĀRTU
uzstādīšanu un palaišanu darbā uzskatāms par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā
nosūtīšanas IZPILDĪTĀJAM.
4.2. Pēc IEKĀRTU piegādes vai DARBA izpildes IZPILDĪTĀJS iesniedz
PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu attiecīgi IEKĀRTU piegādi vai DARBA
izpildi apliecinošu dokumentu/rēķinu.
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4.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā attiecīgi pēc IEKĀRTU piegādes vai
DARBA izpildes pārbauda IEKĀRTU vai DARBA atbilstību līguma noteikumiem un
pieņem IEKĀRTU vai DARBU vai, ja IEKĀRTĀM vai DARBAM konstatēti trūkumi,
iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt IEKĀRTAS vai DARBU.
4.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un
par saviem līdzekļiem novērš attiecīgi IEKĀRTU vai DARBA trūkumus un iesniedz
PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTU vai DARBA nodošanas un
pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IEKĀRTU vai
DARBA nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda attiecīgi IEKĀRTU vai
DARBA atbilstību līguma noteikumiem un pieņem IEKĀRTAS vai DARBU, parakstot
IEKĀRTU vai DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā
IEKĀRTĀM vai DARBAM tiek konstatēti trūkumi, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu
atteikumu pieņemt IEKĀRTAS vai DARBU.
4.5. IEKĀRTU piegādes vai DARBA izpildes diena attiecīgi ir diena, kad IZPILDĪTĀJS
ir piegādājis IEKĀRTAS vai pabeidzis DARBU un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM
IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTU piegādi vai DARBA izpildi apliecinošu
dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis IEKĀRTAS vai DARBU līguma
4.3. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IEKĀRTU
piegādes vai DARBA izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus
PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM
IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTU piegādes vai DARBA nodošanas un pieņemšanas
aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis IEKĀRTAS vai DARBU līguma 4.4. punktā noteiktajā
kārtībā.
4.6. IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc DARBA izpildes
dienas.
5. IEKĀRTU TEHNISKO APKOPJU VEIKŠANAS KĀRTĪBA
5.1. IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTU tehniskās apkopes saskaņā ar IEKĀRTU ražotāja
tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām un atbilstoši IEKĀRTU ražotāja
noteiktajam IEKĀRTU tehniskās apkopes darba apjomam un periodiskumam.
5.2. IZPILDĪTĀJS IEKĀRTU tehnisko apkopi veic darbadienās no plkst. 08.30 līdz
plkst. 17.30, tehniskās apkopes veikšanas konkrēto laiku vismaz 2 (divas) darbdienas
iepriekš saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU.
5.3. IZPILDĪTĀJS pēc katras IEKĀRTU tehniskās apkopes pabeigšanas iesniedz
PASŪTĪTĀJAM IEKĀRTU tehniskās apkopes protokolu un rēķinu.
5.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IEKĀRTU tehniskās apkopes
protokola saņemšanas pārbauda IEKĀRTU tehniskās apkopes izpildes atbilstību līguma
noteikumiem un to pieņem, vai, ja pārbaudes laikā konstatēts IEKĀRTU tehniskās
apkopes izpildes trūkums, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt
IEKĀRTU tehniskās apkopes izpildi.
5.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un
par saviem līdzekļiem novērš atteikumā minētos trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM
IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTU tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu.
PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc IEKĀRTU tehniskās apkopes nodošanas
un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda IEKĀRTU tehniskās apkopes izpildes
atbilstību līguma noteikumiem un to pieņem, parakstot IEKĀRTU tehniskās apkopes
nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu
pieņemt IEKĀRTU tehniskās apkopes izpildi.
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5.6. IEKĀRTU tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS pabeidzis
IEKĀRTU tehnisko apkopi, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis IEKĀRTU tehniskās apkopes
izpildi līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma
gadījumā IEKĀRTU tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS
novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis
PASŪTĪTĀJAM IEKĀRTU tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu, ja
PASŪTĪTĀJS pieņēmis IEKĀRTU tehniskās apkopes izpildi līguma 5.5. punktā
noteiktajā kārtībā.
6. IEKĀRTU UN DARBA KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē IEKĀRTAS vai DARBA trūkumu vai
defektu (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).
6.2. Saņemot paziņojumu darbadienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00, IZPILDĪTĀJS
nodrošina IZPILDĪTĀJA tehniskā personāla ierašanos objektā un bojājuma novēršanas
uzsākšanu 4 (četru) stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Saņemot paziņojumu citā
laikā, IZPILDĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJA tehniskā personāla ierašanos objektā un
bojājuma novēršanas uzsākšanu ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā pēc paziņojuma
saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā.
6.3. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu par saviem līdzekļiem. Ja defektu
nevar novērst nekavējoties, IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu par saviem
līdzekļiem 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar
PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā laikā.
6.4. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM
IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.
6.5. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un
pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas izpildes atbilstību līguma
noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un
pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas trūkumus,
PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu.
6.6. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un
par saviem līdzekļiem novērš atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz
PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un
pieņemšanas aktu.
6.7. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 6.2. un 6.3. punktā noteikto vai atbilstoši līguma
6.2. un 6.3. punktam saskaņoto termiņu vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas vai
nenovērš paziņojumā minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS, rakstiski par to brīdinot
IZPILDĪTĀJU, var uzdot novērst defektu citam izpildītājam, par kura pakalpojumiem
maksā, izmantojot garantijas laika nodrošinājumu (līguma 7.2. punkts) vai līguma
7.8.1. punktā minēto saistību izpildes nodrošinājumu (ja IZPILDĪTĀJS tādu iesniedzis).
6.8. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis PASŪTĪTĀJA
paziņojumā norādīto defektu vai atteikumā minētos defekta novēršanas trūkumus un
iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un
pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta novēršanu līguma 6.4. punktā
noteiktajā kārtībā.
6.9. IZPILDĪTĀJS līguma 6.1. – 6.8. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta
novēršanas ietvaros izpildīto darbu un nomainīto detaļu vai mezglu garantiju
24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas.
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6.10. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma 6.1. –
6.9. punktā minētās IZPILDĪTĀJA garantijas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai
izpildei.
7. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
7.1. Līguma summa ir 61 843.10 (sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit trīs
euro un 10 centi), t.sk. atlīdzība par līguma izpildi 51 110.00 EUR (piecdesmit viens
tūkstotis viens simts desmit euro) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 10 733.10 EUR
(sesmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro un 10 centi), kas sastāv no:
7.1.1. maksas par IEKĀRTU piegādi un DARBU ir [..] EUR ([..]), t.sk. atlīdzība par
IEKĀRTU piegādi un DARBU [..] EUR ([..]) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) [..]
EUR [..]);
7.1.2. maksas par 10 (desmit) IEKĀRTU tehniskajām apkopēm ir [..] EUR ([..]), t.sk.
atlīdzība par IEKĀRTU tehniskajām apkopēm [..] EUR ([..]) un pievienotās vērtības
nodoklis (21%) [..] EUR ([..]).
7.2. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt priekšapmaksu līdz 20% (divdesmit procentiem) no
līguma 7.1.1. punktā noteiktās maksas par IEKĀRTU piegādi un DARBU šādā kārtībā:
7.2.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU saskaņotu līguma
2. pielikuma prasībām atbilstošu līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
7.2.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 7.2.1. punktā minēto līguma saistību
izpildes nodrošinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit)
darbadienu laikā pēc līguma 7.2.1. punktā minētā līguma saistību izpildes nodrošinājuma
saņemšanas;
7.2.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM priekšapmaksu 10 (desmit) darbadienu
laikā pēc PASŪTĪTĀJA saskaņota līguma 7.2.1. punktā minētā līguma saistību izpildes
nodrošinājuma, līguma 9.6. punktā minēto dokumentu un rēķina saņemšanas.
7.3. PASŪTĪTĀJS 10% (desmit procentus) no līguma 7.1.1. punktā noteiktās maksas par
IEKĀRTU piegādi un DARBU garantijas laikā ietur kā garantijas laika nodrošinājumu
7.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma
līguma 6.7. punktā noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma
8.1. punktā noteikto līgumsodu par līguma 6.2. vai 6.3. punktā noteiktā termiņa, t.sk.
līguma 6.2. vai 6.3. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu un
zaudējumus, kas nodarīti PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA garantijas
saistību neizpildes rezultātā.
7.5. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 7.1.1. punktā minēto maksu par
IEKĀRTU piegādi un DARBU 75% (septiņdesmit piecu procentu) apmērā kā samaksu
par IEKĀRTU piegādi, proporcionāli atskaitot no tās saskaņā ar līguma 7.2. punktu
samaksāto priekšapmaksas summu (ja tāda izmaksāta) un proporcionāli atskaitot no tās
līguma 7.3. punktā minēto garantijas laika nodrošinājumu 10 (desmit) darbadienu laikā
pēc IEKĀRTAS piegādes pieņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.
7.6. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 7.1.1. punktā noteikto maksu
IEKĀRTU piegādi un par DARBU, atskaitot no tās atbilstoši līguma 7.5. punktam
samaksāto maksu par IEKĀRTU piegādi (ja tāda izmaksāta), kā arī proporcionāli
atskaitot no tās līguma 7.3. punktā minēto garantijas laika nodrošinājumu un saskaņā ar
līguma 7.2. punktu samaksāto priekšapmaksas summu (ja tāda izmaksāta), 10 (desmit)
darbadienu laikā pēc DARBA pieņemšanas un rēķina saņemšanas.
7.7. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav
ieturēts līguma 7.4. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc garantijas
laika beigām un visu defektu, par kuriem PASŪTĪTĀJS garantijas laikā paziņojis

6
IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā minētajā kārtībā, novēršanas pieņemšanas un rēķina
saņemšanas.
7.8. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt garantijas laika nodrošinājumu pirms garantijas
laika beigām šādā kārtībā:
7.8.1. 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;
7.8.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 7.8.1. punktā minēto saistību izpildes
nodrošinājumu vai tā pagarinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu
10 (desmit) darbadienu laikā pēc saistību izpildes nodrošinājuma vai tā pagarinājuma
saņemšanas;
7.8.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav
ieturēts līguma 7.3. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc
PASŪTĪTĀJA saskaņota līguma 7.8.1. punktā minētā saistību izpildes nodrošinājuma un
rēķina saņemšanas.
7.9. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par veikto IEKĀRTAS tehnisko
apkopi 10 (desmit) darbadienu laikā pēc veiktās IEKĀRTAS tehniskās apkopes izpildes
pieņemšanas un rēķina saņemšanas.
7.10. 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.
7.11. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar IEKĀRTAS
piegādi, IEKĀRTAS tehnisko apkopju veikšanu un piegādātās IEKĀRTAS kvalitātes
nodrošināšanu, t.sk. maksa par DARBU, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi u.c.
8. PUŠU ATBILDĪBA
8.1. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 2.1. punktā noteikto IEKĀRTU piegādes termiņu
vai līguma 2.2. punktā noteikto DARBA veikšanas termiņu, līguma 6.2. un 6.3. punktā
noteikto (t.sk. atbilstoši līguma 6.2. un 6.3. punktam saskaņoto) IEKĀRTU defekta
novēršanas termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena
procenta) apmērā no līguma 7.1.1. punktā minētās maksas par IEKĀRTU piegādi un
DARBU, par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit
procentu) no līguma par 7.1.1. punktā minētās maksas par IEKĀRTU piegādi un
DARBU.
8.2. Ja IZPILDĪTĀJS neveic IEKĀRTU tehnisko apkopi IEKĀRTU ražotāja noteiktajā
termiņā (neveic apkopi līdz attiecīgā mēneša, kad jāveic kārtējā tehniskā apkope, pēdējai
dienai), IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā
no maksas par IEKĀRTU tehniskās apkopes reizi par katru nokavēto kalendāro dienu,
bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no maksas par iekārtas tehniskās apkopes
reizi.
8.3. Par līguma 6.2. punktā noteiktā vai līguma 6.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā
termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5.00 EUR (pieci
euro) par katru nokavēto stundu, bet kopā ne vairāk kā 50.00 EUR (piecdesmit euro).
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8.4. Par līguma 6.3. punktā noteiktā vai līguma 6.3. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā
tāmes iesniegšanas termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu
5.00 EUR (pieci euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā
50.00 EUR (piecdesmit euro).
8.5. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāmaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no
PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt
IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪJĀJA
maksājumiem.
8.6. Par līguma 7.2.3., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8.3. vai 7.9. punktā noteiktā maksājuma termiņa
nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta)
apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne
vairāk kā 10% (desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic
līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA
pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.
8.7. 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.
9. APDROŠINĀŠANA
9.1. IZPILDĪTĀJS darbu izpildes laikā par saviem līdzekļiem apdrošina IZPILDĪTĀJA
civiltiesisko atbildību ar atbildības limitu katram apdrošināšanas gadījumam ne mazāku
par 15,000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro), ievērojot papildu nosacījumus, saskaņā
ar kuriem pašrisks, kuru sedz IZPILDĪTĀJS, katrā atsevišķā apdrošināšanas gadījumā
nav lielāks par 700.00 (septiņi simti euro), un apdrošināšanas līgumā paredzēta arī
PASŪTĪTĀJAM un tā darbiniekiem nodarīto zaudējumu un kaitējuma atlīdzināšana.
Nevienam no atlīdzināmo zaudējumu un izdevumu veidiem neparedz individuālu
apdrošinājuma summu vai individuālu pašriska lielumu, kas ir mazāks par šajā līguma
punktā noteikto.
9.2. Līguma 9.1. punktā minētajam apdrošināšanas līgumam (tālāk tekstā –
apdrošināšanas līgums) jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja
PASŪTĪTĀJAM, tā darbiniekam vai trešajai personai nodarīti zaudējumi vai kaitējums
IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ, pildot līgumu. Apdrošināšanas līgumā jābūt
noteiktam, ka apdrošināšanas līguma pārtraukšanas gadījumā apdrošinātājs par to informē
PASŪTĪTĀJU. Apdrošināšanas līgumā papildus jāparedz IZPILDĪTĀJA pienākums
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumā pirms šā līguma saistību izpildes
turpināšanas atjaunot apdrošinājuma summu līguma 9.1. punktā paredzētajā apmērā.
9.3. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā darbu izpildes laikā. IZPILDĪTĀJS
nedrīkst pildīt līgumu objektā bez apdrošināšanas līguma, tomēr tas neatbrīvo
IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu neievērošanu.
9.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai apdrošināšanas līgumu, t.sk.
apdrošināšanas noteikumus.
9.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt apdrošināšanas līgumu, iesniedzot
IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas.
9.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA objektā iesniedz
PASŪTĪTĀJAM tā akceptētu līgumā minētajām prasībām atbilstoša apdrošināšanas
līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas.
9.7. Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas izbeidzas pirms
līguma 9.3. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, IZPILDĪTĀJS līdz
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apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu
apdrošināšanas līgumu, šo pagarināto vai jauno apdrošināšanas līgumu saskaņojot ar
PASŪTĪTĀJU līguma 9.4.–9.6. punktā noteiktajā kārtībā.
10. KONFIDENCIALITĀTE
10.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski
pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos
gadījumus.
10.2. Līguma 10.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu
laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas
citādi.
11. NEPĀRVARAMA VARA
11.1. 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).
11.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu
dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību
atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu.
11.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš
automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības
laiku.
11.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā
noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu
dokumentu.
12. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA
12.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus,
vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos
gadījumos:
12.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. punktā minēto IEKĀRTU piegādes termiņu vai
līguma 2.2. punktā minēto DARBA veikšanas termiņu vairāk kā 10 (desmit) kalendārās
dienas;
12.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4. vai 3.6.–3.9. punkta
noteikumiem;
12.1.3. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 6.2. vai 6.3. punktā noteikto (t.sk. atbilstoši līguma
6.2. vai 6.3. punktam saskaņoto) defekta novēršanas termiņu vairāk kā 10 (desmit)
kalendārās dienas;
12.1.4. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 7.8.1. punktā minētā saistību izpildes
nodrošinājumu pagarinājuma iesniegšanas termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit)
kalendārās dienas;
12.1.5. ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti neievēro IEKĀRTAS tehniskajā dokumentācijā
ražotāja noteikto IEKĀRTU tehnisko apkopju periodiskumu vai ja IZPILDĪTĀJS kavē
kārtējo IEKĀRTU tehniskās apkopes termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas;
12.1.6. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas
process;
12.1.7. ja 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
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ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts
noteiktās sankcijas.
12.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 12.1.1. vai
12.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma
par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu
10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas, kā arī atmaksā PASŪTĪTĀJAM
saņemto priekšapmaksas summu (ja tāda izmaksāta).
12.3. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 12.1.3., 12.1.4.
vai 12.1.5. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA
paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM
līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas
12.4. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās
aizsardzības procesa, maksātnespējas vai līguma 12.1.6. vai 12.1.7. punktā minēto
iemeslu dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus
zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM
un saņemot IZPILDĪTĀJA iesniegtajā saistību izpildes nodrošinājumā minēto summu
pilnā apmērā.
12.5. 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.
13. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI
13.1. 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.
13.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
14.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki:
14.1.1. izpildīt līguma 3.3.–3.6. punkta noteikumus – Tehniskās pārvaldes vecākais
projektu vadītājs;
14.1.2. izpildīt līguma 5.2. punkta noteikumus parakstīt līguma 5.4., 5.5. un 6.5. punktā
minēto motivēto atteikumu un līguma 5.5. un 6.5. punktā minēto nodošanas un
pieņemšanas aktu un saskaņot līguma 6.2. punktā minēto ierašanās termiņu objektā vai
6.3. punktā minēto defekta novēršanas termiņu – Tehniskās pārvaldes Ēku sistēmu daļas
vadītājs;
14.1.3. parakstīt līguma 4.1. punktā minēto uzaicinājumu, parakstīt līguma 4.3., 4.4.,
7.2.2. vai 7.8.2. punktā minēto motivēto atteikumu, līguma 4.3. vai 4.4. punktā minēto
nodošanas un pieņemšanas aktu, līguma 6.1. punktā minēto paziņojumu un līguma
6.7. punktā minēto brīdinājumu – Tehniskās pārvaldes vadītājs.
14.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu
sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.
14.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
14.4. Līgums uzrakstīts uz 17 (septiņpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 3 (trīs) lapām
un 2. pielikums uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie
PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.
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15. PUŠU REKVIZĪTI
15.1. 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.
15.2. IZPILDĪTĀJS – "HANSAB" SIA Piedrujas ielā 7, Rīgā, LV-1073, reģistrēta
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003146649 un Latvijas
Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar
Nr. LV40003146649. Norēķinu konts Luminor Bank AS Nr. LV23 NDEA 0000 0805
1236 9, BIC NDEALV2X.

PASŪTĪTĀJS

(Personiskais paraksts)
2019. gada ___. jūlijā

IZPILDĪTĀJS

(Personiskais paraksts)
2019. gada ___. jūlijā
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1. pielikums
2019. gada ___. jūlija
līgumam Nr. LB-07/2019/268
(iepirkums LB/2019/37)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. VISPĀRĒJAIS DARBA UZDEVUMS
1.1. Piegādāt, uzstādīt, kā arī veikt kvalitātes nodrošināšanu un garantijas laika apkopi
divām personu slūžām (tālāk tekstā – slūžas) saskaņā ar tehniskās specifikācijas (tālāk
tekstā – tehniskā specifikācija) prasībām.
1.2. Slūžu montāžas vietu pasūtītāja nolīgts komersants sagatavo atbilstoši izpildītāja
rakstiski iesniegtajai slūžu montāžas vietas specifikācijai.
2. PRASĪBAS PIEGĀDĀJAMAJAI IEKĀRTAI
Nr.
p.k.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

Specifikācija un piezīmes

Slūžu ārējais diametrs ne vairāk kā 1250 mm.
Slūžu ejas platums 520–650 mm.
Divu slūžu komplekts iebūvējams ailā ar platumu ~2500 mm un augstumu
~2350 mm.
Slūžu metāla konstrukcijas krāsotas ar pulverkrāsošanas tehnoloģiju.
Slūžas apgādātas ar sienu paneļiem no vismaz 8 mm bieza stikla, kas atbilst
drošības klasei P3A.
Slūžas aprīkotas ar sensoru sistēmu, kas nodrošina, ka cauri slūžām vienlaikus
var iziet tikai viens cilvēks (neatkarīgi no cilvēka svara). Ja sensoru sistēma
konstatē, ka slūžās viena cikla laikā iegājuši vairāki cilvēki, izejas puses
vērtne (atkarībā no kustības virziena caur slūžām konkrētajā gadījumā)
neatveras, bet atveras ieejas puses vērtne. Tiek nodrošināta lokāla indikācija
vai paziņojums cilvēkam slūžās.
Slūžas aprīkotas ar apgaismojumu.
Slūžām paredzēta vieta pasūtītāja īpašumā esošā pieejas kontroles lasītāja
(lasītāja pamatnes izmērs 90 mm × 90 mm) montāžai, kas novietota tā, lai
lasītājs atrastos paralēli slūžu iebūves sienai (skat. tehniskās specifikācijas
3. un 4. punktu).
Slūžām paredzēta vieta pasūtītāja īpašumā esošās videokameras montāžai tā,
lai kamera atrastos paralēli slūžu iebūves sienai (skat. tehniskās specifikācijas
3. un 5. punktu).
Slūžu komplekts aprīkots ar paneli (paneļiem) attālinātai vadībai un stāvokļa
indikācijai, kas nodrošina slūžu komplekta vienlaicīgu, operatīvu vadību un
uzraudzību. Komutācijas kabeļu montāžu starp vadības paneli un slūžām,
atbilstoši slūžu ražotāja noteiktajai tehniskajai specifikācijai, nodrošina
izpildītājs. Vadības paneļa (paneļu) uzstādīšanas vieta atrodas apmēram
120 m no slūžu montāžas vietas.
Slūžas aprīkotas ar slūžu vērtņu ārkārtas bloķēšanas pogu. Durvju bloķēšanas
pogas uzstādīšanas vieta atrodas apmēram 120 m no slūžu montāžas vietas.
Slūžu iekšpusē jānodrošina trauksmes poga apsardzes izsaukšanai slūžu
darbības kļūmes gadījumā.
Slūžas aprīkotas ar mehānismu vērtņu atbloķēšanai ārkārtas situācijā, kad
slūžu kontroles bloks vai sensori nedarbojas.
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Nr.
p.k.

2.14.
2.15.
2.15.1.
2.15.2.
2.15.3.

2.15.4.
2.15.5.
2.15.6.
2.16.
2.16.1.
2.16.2.
2.16.3.
2.16.4.
2.17.
2.17.1.
2.17.2.
2.17.3.
2.17.4.
2.17.5.
2.17.6.
2.17.7.
2.17.8.
2.17.9.

Specifikācija un piezīmes

Elektroenerģijas pazušanas gadījumā jānodrošina, lai slūžas pabeigtu iesākto
ciklu (tiktu nodrošināta izkļūšana no slūžām).
Slūžas nodrošina sekojošas funkcijas:
Saņemot signālu no pasūtītāja pieejas kontroles sistēmas, slūžas aktivizē slūžu
darbību.
Pēc veiksmīga slūžu darbības cikla tiek padots signāls pasūtītāja pieejas
kontroles sistēmai par veiksmīgi pabeigtu ciklu.
Ja slūžas konstatē, ka nav veikts pilns cikls (persona nav iegājusi slūžās),
pasūtītāja pieejas kontroles sistēmai tiek nodots signāls, ka personas ieiešana
nav notikusi.
Ja persona ir iegājusi slūžās un tā ir autorizēta, bet nav izgājusi no slūžas, slūžu
izejas durvis paliek atvērtas.
Ja persona ir autorizēta, iegājusi slūžās un izgājusi no slūžām, citai personai
ieejot slūžās bez autorizācijas ar pieejas kontroli, slūžu durvis paliek atvērtas.
Indikācija slūžu abās pusēs – atļauts/aizliegts ieiet slūžās.
Ieejas, vadības signāli (ieejas kontakti):
signāls no pieejas kontroles sistēmas – atļauja darboties izejas virzienā;
signāls no pieejas kontroles sistēmas – atļauja darboties ieejas virzienā;
signāls – bloķēt vērtnes;
signāls – atvērt abas vērtnes.
Slūžas nodrošina vismaz sekojošus izejas signālus (kontaktus) pieslēgšanai
pasūtītāja sistēmām:
slūžu izejas vērtnes stāvoklis;
slūžu ieejas vērtnes stāvoklis;
vairāk ne kā viens cilvēks slūžas;
slūžu pamešana izejas virzienā;
slūžu pamešana ieejas virzienā;
slūžas aizņemtas;
traucējums – slūžas netiek atbrīvotas noteiktā laikā;
tehnisks traucējums;
trauksmes poga apsardzes izsaukšanai slūžu darbības kļūmes gadījumā.

3. Slūžas aprīko ar papildu stiprinājumu pieejas kontroles lasītāju un videokameru iznesto
objektīvu montāžai. No papildu iekārtu stiprinājumiem jānodrošina slēgts kabeļu ceļš uz
slūžu vadības iekārtu sekciju. Slēgtā kabeļu ceļa izmēriem jābūt tādiem, kas nodrošina
kabeļu izvilkšanu bez asiem locījumiem. No ieejas puses (vestibils) katras slūžas aprīko
ar pieejas kontroles lasītāja pamatni un videokameras objektīva pamatni, bet no izejas
puses (kāpņu telpa) ar pieejas kontroles lasītāja pamatni.
4. Pieejas kontroles lasītāja (firmas AUTEC ražojums XMP-TMC-2370) pamatni montēt
uz slūžu papildu iekārtu stiprinājumiem. No katra lasītāja pamatnes uz slūžu vadības
iekārtu sekciju izvilkt ekranētu kabeli 2 × 2 × 0.6mm2, slūžu vadības iekārtu sekcijās
atstājot 20 m rezervi katram pieejas kontroles lasītājam tālākai izvilkšanai uz pieejas
kontroles kontrolieri. Pieejas kontroles un tā pamatnes izmērus skat. 1. attēlā.
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1. attēls. Pieejas kontroles lasītājs un lasītāja montāžas pamatne.
5. Slūžas aprīko ar pamatni iznesto objektīvu Mx-O-SMA-S-6D016 montāžai. Objektīvu
pieslēgšana tiks veikta ar Mobotix kabeļiem MX-FLEX-OPT-CBL Series Cable (katram
objektīvam atsevišķs kabelis). Videokameras objektīva pamatnei jābūt ar pietiekamu
telpu objektīva korpusam un pievienotajam kabelim. Pievienojuma kabelis aprīkots ar
spraudni. Spraudņa izmēri ar kabeli (ievērojot kabeļa liekuma rādiusu) D=15mm;
L=60mm.

2. attēls. Videokamera S16B Dual Flex ar iznestiem objektīviem.
6. Darba laika un darba organizācijas nosacījumi
6.1. Darbu izpildes laiks:
6.1.1. izpildītājs pilda līgumu objektā ar pasūtītāju saskaņotā laikā, izņemot valsts svētku
dienas;
6.1.2. veicot darbus darbadienās līdz plkst. 17.30, iespējami īslaicīgi darbu veikšanas
pārtraukumi, par ko izpildītāju informē pasūtītāja pārstāvis.
6.2. Komutācijas kabeli starp slūžām un slūžu vadības pulti nodrošina izpildītājs.
6.2.1. komutācijas kabeli montē esošajā kabeļu kanalizācijā un kabeļu kanālos apmēram
120 m garumā;
6.2.2. komutācijas kabeļa precīzu trasi precizēt pirms montāžas.
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2. pielikums
2019. gada ___. jūlija
līgumam Nr. LB-07/2019/268
(iepirkums LB/2019/37)
LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI
1. Vispārējās prasības
1. IZPILDĪTĀJS līguma saistību izpildes nodrošinājumu (tālāk tekstā – Nodrošinājums)
iesniedz PASŪTĪTĀJAM kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi.
2. IZPILDĪTĀJA iesniegto Nodrošinājumu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot šādos
gadījumos:
a. lai segtu IZPILDĪTĀJA parādu, ja tāds radīsies līguma saistību nepienācīgas
izpildes gadījumā, t.sk., lai samaksātu līguma 8.1. punktā noteikto līgumsodu par
līguma 6.2. vai 6.3. punktā noteiktā termiņa vai līguma 6.2. vai 6.3. punktā
noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavējumu un atlīdzinātu zaudējumus, kas
nodarīti PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA IEKĀRTAS piegādes
kvalitātes nodrošināšanas saistību neizpildes rezultātā;
b. ja IZPILDĪTĀJS ir izmantojis līgumā paredzētās tiesības iesniegt Nodrošinājumu
pa daļām un nav pagarinājis Nodrošinājumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;
c. ja IZPILDĪTĀJS nepilda līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās
aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ;
d. ja IZPILDĪTĀJS nepilda līgumā noteiktās saistības tāpēc, ka 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;
e. ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums tiek izbeigts pirms 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. 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 7.2.1. punktu);
ii. [..] EUR ([..]) (10% (desmit procentu) no līguma 7.1.1. punktā
noteiktās maksas par IEKĀRTAS piegādi un DARBU) (ja
Nodrošinājumu iesniedz saskaņā ar līguma 7.3.1. punktu);
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f. Nodrošinājuma spēkā stāšanās dienu un spēkā esības termiņu, kurš vismaz
par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz līguma 2.3. punktā noteikto iekārtas
garantijas laiku. Ja IZPILDĪTĀJS izmanto līgumā paredzētās tiesības
iesniegt līguma 7.8.1. punktā minēto Nodrošinājumu pa daļām, tad katras
atsevišķās Nodrošinājuma daļas spēkā esības termiņš nedrīkst būt mazāks
par 1 (vienu) gadu;
g. Nodrošinājuma devēja (kredītiestādes vai apdrošinātāja) neatsaucamu
apņemšanos pēc PASŪTĪTĀJA pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā
norādīts, ka IZPILDĪTĀJS nav izpildījis savas saistības saskaņā ar līgumu,
norādot, kādas saistības nav izpildītas, izmaksāt PASŪTĪTĀJAM summu
Nodrošinājuma summas robežās 5 (piecu) darbdienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas, nepieprasot no PASŪTĪTĀJA papildu
pierādījumus vai paskaidrojumus;
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.
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III. Īpašas prasības attiecībā uz apdrošināšanas polisi
6. Apdrošināšanas polises devējs ir Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības vai
Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēts apdrošinātājs, kurš saņēmis attiecīgā
apdrošināšanas veida licenci un ir tiesīgs sniegt apdrošināšanas pakalpojumus
Latvijas Republikā.
7. Ja Nodrošinājumu iesniedz apdrošināšanas polises veidā, tad papildus šā pielikuma
3. punktā minētajam Nodrošinājuma dokumentos norāda arī:
a. apdrošināšanas prēmijas summas apmēru, tās samaksas kārtību un
termiņus, kā arī polises spēkā stāšanās nosacījumus;
b. šādu apdrošināšanas polises īpašo nosacījumu:
"Šī garantiju apdrošināšanas līguma ietvaros Starptautiskās Tirdzniecības
palātas (International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie
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.
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9. Ja apdrošināšanas prēmija nav samaksāta apdrošināšanas polisē norādītajā pilnajā
apmērā līdz apdrošināšanas polises oriģināla iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM, vai
apdrošināšanas līgumā paredzēts jebkāds cits tā spēkā esamības iestāšanos atliekošs
nosacījums, kura izpildi IZPILDĪTĀJS uz Nodrošinājuma dokumentu oriģinālu
iesniegšanas dienu nav PASŪTĪTĀJAM pierādījis, tad atzīstams, ka Nodrošinājums nav
PASŪTĪTĀJAM iesniegts.
IV. Nodrošinājuma (tā pagarinājuma) saskaņošana, iesniegšana un pārbaude
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) 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 7.8.2. 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.

