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I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Mērķis
1.1. Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu,
publiskumu un akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Pasūtītājs) līdzekļu efektīvu
izmantošanu, izvēlēties pretendentu, kurš veiks saimnieciski izdevīgu serveru un komutatoru
piegādi saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju.
2. Konkursa rīkotājs, nolikuma un papildus informācijas saņemšana
2.1.
Konkursa rīkotājs ir akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas
Nr.40203041605, Stigu iela 14, Rīga, LV-1021.
2.2.
Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk –
Pretendents) var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv
sadaļas
“Piedāvājumi/Iepirkumi”.
2.3.
Papildu informāciju attiecībā uz Konkursa tehniskajiem jautājumiem Pretendenti var
saņemt, sazinoties ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" no Informācijas tehnoloģiju
departamenta Informācijas tehnoloģiju ekspluatācijas daļas vadītāju Andreju Mitrofanovu,
mobilais tālrunis 28341441, e-pasts: andrejs.mitrofanovs@conexus.lv, jautājumos par Konkursa
procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām Pretendenti var sazināties ar Iepirkumu daļas
vadošo iepirkumu speciālistu Imantu Vulānu, mobilais tālrunis 29358268, e-pasts:
imants.vulans@conexus.lv.
2.4.
Pretendenti jautājumus var uzdot, nosūtot tos elektroniski 2.3.punktā norādītajām
kontaktpersonām, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām. Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs elektroniski 3 (trīs) darba
dienu laikā.
2.5.
Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek elektroniski, izmantojot epastu, vai sūtot dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot
elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. Mutvārdos sniegtā informācija Konkursa ietvaros nav
saistoša.
3.

Konkursa veids

Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus iesniegt
piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas gribas
izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem.
4.

Norādījumi Pretendentiem

4.1.
Konkursā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, kas var nodrošināt Nolikumā
noteikto Preču piegādi atbilstoši iepirkuma priekšmetam, kam ir Nolikuma prasībām atbilstoša
pieredze un kas atbilst pārējām iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām.
4.2.
Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši Nolikuma prasībām. Piedāvājums
jāiesniedz par Preču piegādi pilnā apjomā, atbilstoši Nolikuma noteikumiem, tai skaitā saskaņā ar
Nolikuma 1. pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju (turpmāk– Tehniskā specifikācija).
4.3.
Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos
minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma atbilstību Nolikuma
prasībām.
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4.4.
Piedāvājuma iesniegšana nozīmē Pretendenta skaidru un galīgu Pretendenta nodomu
piedalīties Konkursā un Nolikumā ietverto nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot
izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš
to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod
Pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai vai Preces piegādes izpildes termiņa
pagarināšanai.
4.5.
Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma
sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi
no Konkursa rezultāta.
4.6.
Pretendentam ir tiesības Preces piegādei slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju ar noteikumu, ka
pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir paredzējis
slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā gadījumā
Pretendentam par apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz Nolikuma 7.punktā norādītie dokumenti.
4.7.
Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņa paredzamā līguma izpildes laikā
pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
4.8.
Pretendentam ir atļauts iesniegt līdz 3 (trīs) Piedāvājuma variantiem, katru variantu
nepārprotami atdalot no citiem variantiem. Katru variantu Pasūtītājs izvērtēs atsevišķi.
4.9.
Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības Konkursā Pretendentu, ja pastāv vismaz viens no
šādiem apstākļiem:
4.9.1. Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 6.punktā minētajām atlases prasībām
vai Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus;
4.9.2. Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu un parakstītu Piedāvājuma
vēstuli (turpmāk – Piedāvājuma vēstule) (paraugs Nolikuma 2.pielikums);
4.9.3. Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju tā
kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju,
4.9.4. Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo sanāksmi
saskaņā ar Nolikuma 18. un 19.punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto
informāciju.
4.10. Jebkurš Pretendenta Piedāvājumā iekļautais noteikums vai nosacījums, kas ir pretrunā ar
Nolikumu, var būt par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru
Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
4.11. Piedaloties Konkursā, Pretendents piekrīt, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par Konkursa
uzvarētāju, slēgt Nolikuma 4. pielikumā pievienoto pirkuma līguma projektu bez jebkādām
izmaiņām līguma projekta tekstā, izņemot tā papildināšanu ar Pretendenta rekvizītiem,
piedāvājuma cenu un Konkursam iesniegto piedāvājumu.
II.
5.

INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU

Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums

5.1.
Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir serveru un komutatoru piegāde, kas jāveic
saskaņā ar noslēgto līgumu, konkursa tehniskajām prasībām (Nolikuma 1. pielikums), pretendenta
piedāvājumu, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.
5.2.

Preču piegādes vieta: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Latvija.

5.3.

Preču piegādes noteikumi: DDP (Incoterms 2020).
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5.4.

Preču piegādes termiņš: 2020. gada 30. decembris.
III. PRETENDENTA ATLASES NOTEIKUMI

6.

Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi:

6.1. Pretendents ir reģistrēts kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai savas
mītnes zemes Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā, vai Pretendents fiziska persona ir
reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā vai
savas mītnes zemes attiecīgā tam pielīdzinātā institūcijā.
6.2.
Pretendentam pēdējo trīs gadu (2017., 2018., 2019.gada, vērtēts tiks arī 2020.gads) laikā ir
vismaz viena darījumu pieredze Nolikuma tehniskajām prasībām atbilstošu un pretendenta
piedāvātās līgumcenas ziņā līdzvērtīgu Preču piegādē vai pārdošanā.
6.3. Pretendentam Latvijas Republikā vai savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150
euro.
6.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta
saimnieciskā darbība, pretendents nav iesaistīts tiesvedībā, kas apdraud Pretendenta maksātspēju,
kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents var
tikt likvidēts.
6.5. Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus un tie dod
Pasūtītājam skaidru un patiesu priekšstatu par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo līgumu visā tā
darbības termiņā.
7. Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības
piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par
Pretendentu (izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas Republikas kompetentās
institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas
dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus – ja tie izdoti ne
agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis
īsāku termiņu):
7.1.
piedāvājuma vēstule, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā
pievienotajam paraugam;
7.2.
izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas Republikas
rezidents) par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (ne vecāka par vienu mēnesi no
piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas
rezidents) no Pretendenta mītnes zemes kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka
Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro (ne vecāka par sešiem mēnešiem no piedāvājumu
iesniegšanas pēdējā termiņa);
7.3.
izraksts (izdruka) no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzināta
reģistra atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents izveidots, ar informāciju par
komersanta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu un
reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona), vai izrakstu (izdruku vai apliecinātu
kopiju), kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs (ja Pretendents
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ir fiziska persona). Ja Pretendents ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, šo izrakstu
(izdruku) var neiesniegt;
7.4.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes Uzņēmuma reģistra
vai tiem pielīdzināmiem reģistra izziņa par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu,
neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
7.5.
informācija par Nolikuma tehniskajām prasībām atbilstošu un pretendenta piedāvātās
līgumcenas ziņā līdzvērtīgu Preču piegādē vai pārdošanā, ko Pretendents veicis pēdējo trīs gadu
(2017., 2018., 2019.gads, tiks ņemts vērā arī 2020.gads) laikā, norādot pasūtījuma izpildes gadu,
Pretendenta izgatavotās, pārdotās vai piegādātās preces un to apjomus euro, kā arī pasūtītāju
nosaukumu (paraugs Nolikuma 3.pielikumā);
7.6.
Preces tehniskā dokumentācija saskaņā ar Konkursa Tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām;
7.7.
Apliecinājums, ka attiecībā uz viņu kā komersantu, viņa valdes vai padomes locekļiem,
pārstāvēt tiesīgajām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt viņus
darbībās kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas
finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē šī konkursa līguma izpildi.
IV. PIEDĀVĀJUMU NODROŠINĀJUMS, PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN
NOFORMĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA CENA
8.

Piedāvājuma nodrošinājums

Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls
5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt
derīgam 30 dienas no Nolikuma 11.1.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa.
8.1.

8.2.
Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības
garantijas formā (paraugs Nolikuma 5.pielikumā) vai arī jānodrošina ar naudas līdzekļu iemaksu
Pasūtītāja norēķinu kontā. Piedāvājuma nodrošinājumu pretendents iesniedz kopā ar Piedāvājumu,
un tas apliecina pretendenta nodomu noslēgt līgumu gadījumā, ja pretendents tiek atzīts par
Konkursa uzvarētāju. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu Piedāvājumam pievieno
atsevišķi, necauršujot.
8.3.
Ja kā Piedāvājuma nodrošinājumu Pretendents Pasūtītāja norēķinu kontā ieskaita naudas
līdzekļus, tad maksājumā jānorāda:
Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid”
Vienotais reģ.Nr. 40203041605
AS Swedbank, HABALV22
Konts: LV08HABA0551042978827
Maksājuma mērķis:
„Par serveru un komutatoru piegādi”
8.4.
Piedāvājumi, kuriem nebūs pievienots Pasūtītājam pieņemams
nodrošinājuma oriģināls, tiks noraidīti un netiks izvērtēti.

piedāvājuma

8.5.
Piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts Pretendentam ne vēlāk kā 10 dienu laikā šādos
gadījumos:
a) Pretendentiem, kuri nav atzīti par Konkursa uzvarētāju – 10 (desmit) dienu laikā
pēc rezultātu paziņošanas Pretendentiem;
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b) Konkursa uzvarētājam – 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma ar Pasūtītāju
noslēgšanas un avansa nodrošinājuma iesniegšanas vai gadījumā, ja Pasūtītāja
lēmuma dēļ līgums netiek noslēgts, - 10 (desmit) dienu laikā pēc rezultātu
paziņošanas Pretendentiem.
9.

Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana

9.1.

Pretendents piedāvājumu iesniedz noformētu šādā veidā:
9.1.1. elektroniskā formātā edoc vai .asice formātā, kurā var iekļaut dokumentus šādos
formātos: Office Open XML document format teksta dokumentiem un izklājlapām, Open
Document Format for Office Applications vai Portable Document Format (.docx, .xlsx,
.odf vai .pdf), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu,
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un kas ievietots
elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa).

9.2.
Iesniedzot dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formātā, dokumentu elektroniskās kopijas pievieno
atsevišķā datnē (.pdf, .jpg, .tiff vai .png), apliecinājuma parakstu noformējot vienā no šādiem
veidiem:
9.2.1. atsevišķā datnē, ko kopā ar kopiju paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika
zīmogu kā vienu datni .edoc vai .asice formātā;
9.2.2. ja dokumenta elektroniskās kopijas ir .pdf formātā, pievienojot drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu.
9.3.
Visiem Piedāvājuma dokumentiem, tai skaitā, sertifikātiem un tehniskai dokumentācijai ir
jābūt latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta
apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta
noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".
9.4.

Labojumi Piedāvājuma dokumentos nav pieļaujami.

9.5.
vai:

Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda,
9.5.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu
ienākuma nodokli" izpratnē,
9.5.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par
nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu
konvencija).

9.6.
Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersona, kuru Pretendents ir pilnvarojis
risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs,
e-pasts.
9.7.
Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem
jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem un dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem
un skaitļiem, par noteicošo tiek uzskatīts vārdiskais formulējums.
9.8.
Piedāvājumam jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam
uzrakstam:
Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021
Piedāvājums atklātam konkursam
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“Par serveru un komutatoru piegādi”
Neatvērt pirms 2020. gada 25. novembrim plkst. 15.00
Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē!
9.9.

Uz aploksnes jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei.

9.10. Ja Piedāvājumu iesniedz elektroniskā formā, to ievieto slēgtā aploksnē atbilstoši 9.1.
punkta nosacījumiem.
9.11. Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts
atbilstoši iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu
Piedāvājumu noraidīt.
9.12.

Piedāvājumam jābūt spēkā 30 dienas no Piedāvājuma atvēršanas dienas.

10.

Piedāvājuma cena

10.1. Piedāvājuma cena jānorāda euro (EUR).
10.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi un nodevas, izņemot Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir jānorāda
atsevišķi.
10.3. Piedāvājuma cena tiek norādīta Piedāvājuma vēstulē, aizpildot tajā paredzētās pozīcijas.
10.4. Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN.
V.PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA
11. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš
11.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrībai
“Conexus Baltic Grid”, Stigu ielā 14, Rīga, LV-1021, 2.stāvā lietvedei līdz 2020. gada 25.
novembra plkst. 15.00 (pēc Latvijas laika).
11.2. Piedāvājumu var nogādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar noteikumu,
ka Piedāvājums tiks saņemts Nolikuma 11.1.punktā noradītajā Piedāvājumu iesniegšanas vietā un
laikā.
11.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents.
11.4. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc Nolikuma 11.1.punktā noteiktā termiņa, tiks nosūtīti
atpakaļ neatvērti neatkarīgi no kavēšanās iemesla.
11.5. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas un/vai atsaukumus, atver
Iepirkuma komisija 2020. gada 25. novembrī plkst. 15.00 (pēc Latvijas laika), akciju sabiedrības
“Conexus Baltic Grid” telpās Stigu ielā 14, Rīgā, 1.stāva apspriežu zālē.
11.6. Iepirkuma komisija atver tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā
noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums, kura atsaukums ir
akceptēts, bez atvēršanas tiek nosūtīts atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aploksnes.
11.7. Aploksnes ar uzrakstu “Piedāvājuma atsaukums” tiek atvērtas pirmās, bet aploksnes ar
Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas.
11.8. Aploksnes ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta
Piedāvājuma dokumenta aploksnes atvēršanu.
11.9. Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums (ja tāds saņemts), Piedāvājuma izmaiņas
(ja tādas saņemtas), Piedāvājuma cena un cita informācija, pēc Iepirkuma komisijas ieskatiem,
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Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiek norādīta Iepirkuma komisijas noformētā
Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.
11.10. Pretendenta pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājuma atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā
klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentu par
Pretendenta pārstāvības tiesībām, prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā
Pretendenta nosaukumu, adresi un savu amatu un kontakttālruni. Pretendentu pārstāvjiem jāievēro
valstī noteiktie drošības pasākumi saistībā ar COVID-19 ierobežojošajiem pasākumiem.
Pretendentu pārstāvjiem, lai piedalītos Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē uz sejas jābūt
aizsargmaskai vai vizierim atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai. Bez attiecīgo aizsarglīdzekļu
pielietošanas, Pretendentu pārstāvjiem būs liegta dalība atvēršanas sanāksmē. Šis nosacījums ir
spēkā, ja valstī pastāv noteiktā COVID-19 ierobežojošo pasākumu kārtība.
11.11. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas
loceklis nolasa katra Piedāvājuma datus (Piedāvājuma cena bez PVN, samaksas noteikumi,
garantijas laiks), kas tiek ierakstīti Iepirkuma komisijas protokolā.
11.12. Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās.
11.13. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas
Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam.
11.14. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsagatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā
kā Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarķējot ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai
“Piedāvājuma atsaukums”.
11.15. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību Konkursā.
VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI, PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA
UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA
12. Par Konkursa uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām pilnībā
atbilstošu Piedāvājumu ar viszemāko kopējo pakalpojuma cenu.
13. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos, ja tāda
tiek konstatēta. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo
pretendentam. Pamatoti labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu pretendentam. Ja
pretendents nepiekrīt Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā Piedāvājums
tiek noraidīts.
14. Piedāvājuma cena tiek koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu
labojumiem tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiek salīdzinātas Piedāvājumu cenas, kurās
iekļauts pilns Preces apjoms.
15. Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju atzīs Pretendentu, kura Piedāvājums būs
saimnieciski visizdevīgākais, t.i., piedāvājums ar viszemāko cenu.
16. Pretendentam jānodrošina preču garantijas termiņu - ne mazāk kā 5 (pieci) gadi Ja preces
garantijas laiks tiks norādīts mazāks, nekā 5 gadi, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.
17. Samaksas noteikumi – 100% pēcapmaksa. Piedāvājums, kas paredz avansu, tiks noraidīts kā
Nolikuma prasībām neatbilstošs.
18. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa iesniegto
Piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem pretendentam jānosūta Pasūtītājam pa elektronisko pastu
vienas darba dienas laikā.
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19. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt Pretendentu uz skaidrojošo sanāksmi Piedāvājuma
detaļu precizēšanai.
20. Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš paredz tādu Preču piegādi, kas neatbilst
Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai kurš neatbilst Nolikuma prasībām, vai kura
iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu vai nepietiekoši kvalificētu Preču piegādei.
21. Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju var atzīt vienu Pretendentu.
22. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar Konkursa
uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem.
23. Pasūtītājam nav pienākuma iegādāties visu Tehniskajā specifikācijā norādīto Preču apjomu.
24. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs
pieņem lēmumu izbeigt Konkursu.
25. Ja Konkursā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai tas ir atbilstošs
un saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu.
26. Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātu.
27. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un
izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst
piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti.
28. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu
vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli,
vai personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās
vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras
ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās
sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi,
tas tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
29. Pasūtītājs izvērtēs Piedāvājumā iekļauto iekārtu atbilstību kritiskās infrastruktūras
ekspluatācijai un izslēgt no dalības pretendentus, kuru piedāvājumos iekļautās iekārtas neatbilst
izvirzītajām prasībām.
VII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN NOSLĒGŠANA
30. Pasūtītājs uzaicinās Pretendentus, kuri tiks atzīti par Konkursa uzvarētāju noslēgt līgumu.
Līgums jānoslēdz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pretendenta atzīšanas par Konkursa uzvarētāju.
31. Ja 30. punktā noteiktajā termiņā Pretendents, kas atzīts par uzvarētāju nenoslēdz vai atsakās
noslēgt līgumu, tad Pasūtītājs aicina noslēgt līgumu nākamo Pretendentu.
32. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma par Preču piegādi (turpmāk –
Līgums) noslēgšanai.
33. Ja Piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, kurš turklāt ir atzīts par Konkursa
uzvarētāju un ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai
ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma “Par
uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir
pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un darījuma (cenas) atbilstības
tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu.
34. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā
pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē, pirms
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līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos
nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību.
35. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības
dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības
dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem
pakalpojumiem vai nosūtīto preci rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam.
VIII.

KONFIDENCIALITĀTE

36. Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama
informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un Iepirkuma
komisijas sēžu materiāli ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un tie nav izpaužami
citiem Pretendentiem vai trešajām personām.
IX. PIELIKUMI
37. Nolikumam ir pievienoti pieci pielikumi:
1.pielikums Tehniskā specifikācija uz 3 lappusēm;
2.pielikums Piedāvājuma vēstule uz 5 lappusēm;
3.pielikums Informācija par līdzīgām preču piegādēm pēdējo 3 (trīs) gadu laikā uz 1
lappuses;
4.pielikums Pirkuma līguma projekts uz 6 lappusēm;
5.pielikums Piedāvājuma nodrošinājums uz 2 lappusēm.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
Rīgā, 2020. gada 11. novembrī

I. Vulāns
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1.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Par serveru un komutatoru piegādi”

Tehniskā specifikācija
Katram serverim jābūt ievietojamam standarta 19" serveru statnē, aizņemot ne vairāk kā
divas statnes vienības (2U). Komplektācijā jāpiegādā atbilstošas teleskopiski izbīdāmas montāžas
sliedes ar kabeļu turētāju. Visām iekārtām jānodrošina dubultā iekārtu elektrobarošana atbilstoši
Latvijas Republikā izmantotajiem elektroapgādes standartiem, kur katrs ievads nodrošina
pietiekamu jaudu servera darbībai arī tad, ja otrs ievads nav pieejams. Visām iekārtām jāatbilst
Latvijas Republikā piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, t.sk., bet neaprobežojoties ar
atbilstību RoHS direktīvai, CE marķējumu utml..
Visiem serveriem jānodrošina vismaz divi tīkla interfeisi ar 10 Gbps veiktspēju un vismaz
četri tīkla interfeisi ar 1 Gbps veiktspēju. Visiem serveriem jānodrošina pilnvērtīga aparatūras
elementu kontrole, izmantojot atsevišķu datortīkla interfeisu (Out-of-band/lights-out management,
piemēram, HPE iLO vai analogs), kā arī tiešsaistes aparatūras darbības kontrole ar SNMPv3
protokolu vai līdzvērtīgu risinājumu. Katram izmantotajam serverim jānodrošina vismaz 4 USB
porti.
Visiem serveriem jānodrošina RAID atbalsts disku slēgumam, kur atbalstītās minimālās
RAID konfigurācijas ir: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, kā arī konfigurācija, kurā
iespējams katru individuālo disku pieslēgt kā atsevišķu iekārtu. RAID kontrolierim jāatbalsta
karstās rezervēšanas (hot-spare) funkcija. Gan serveriem, gan izmantotajiem diskiem jāatbalsta
karstās nomaiņas funkcija vismaz diskiem (hot-plug disks).
Serveriem jāatbalsta VMWare virtualizācijas risinājumu darbība un jāparedz to slēgums
režīmā, kurā jebkura viena servera, vienas iekārtas vai viena komplekta atteikuma gadījumā tiktu
nodrošināta automātiska darbības turpināšana normālā darbības režīmā, izmantojot citus serverus,
iekārtas vai komplektus. Pieļaujama veiktspējas samazināšanās līdz 50% šādu atteikumu
gadījumā. Pretendentam jāpiedāvā risinājums, kā tiktu nodrošināta šāda sasvstarpēja rezervēšana
un orientējošās izmaksas, ar nosacījumu, ka tiek izmantota VMWare virtualizācijas tehnoloģija
(VMWare 6.7 un augstāka).
Visām iekārtām jānodrošina iekārtu seriālo numuru esamība un nolasīšana ar SNMP vai
līdzvērtīgu protokolu. Visu iekārtu garantijas serviss jānodrošina vismaz diviem autorizētiem
piegādātāju centriem Baltijā (ieskaitot Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā un Igaunijas
Republikā).
Garantijas prasībās jānodrošina 5x8 (piecu darba dienu, astoņu stundu) reaģēšanas režīmā ar
ne ilgāku kā trīs darba dienu iekārtu vai detaļu nomaiņu Pasūtītāja telpās. Piedāvājumā vai
garantijas saistībās nedrīkst iekļaut nosacījumu ārējam pieslēgumam aparatūrai (t.sk. bet
neaprobežojoties ar ražotāja proaktīvu kontroli). Gadījumā, ja ražotājs piedāvā proaktīvu iekārtu
darbības kontroli, Pasūtītājam ir jābūt brīvai izvēlei izmantot vai neizmantot šādu risinājumu.
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Nr.
p. k. Nosaukums
1.
Serveru komplekts, kur fizisko serveru skaits: ne mazāk par 3,
ar sekojošiem minimāliem parametriem (parametri tiek
pielietoti visiem komplekta serveriem kopsummā):
CPU: 256 cores, ar minimālo veiktspēju, kas analoga vai
labāka kā Intel® Xeon® Silver 4210R ar ātrumu 2,4 GHz.
Piedāvātajiem procesoriem ir jābūt pilnībā saderīgiem ar x64
Intel procesoru VMWare virtualizācijas ietvaros.
RAM: 3 TB, minimālais kopnes ātrums un atmiņas tips:
DDR4 ar 2400 MHz kopnes ātrumu vai augstāku.
Diski: 40 TB (kopējais apjoms) SSD NVMe write-intensive
diski, datu ievades/izvades ātrums katram diskam vismaz
150 000 nejaušas ievada/izvada operācijas sekundē (IOPS)
lasīšanas režīmā un 300 000 nejaušas ievada/izvada operācijas
sekundē (IOPS) rakstīšanas režīmā.
Jāparedz turpmāka paplašināšanas iespēja: vismaz līdz 20 TB
papildus diska vietas diskiem, līdz papildus 2 TB - RAM.
2.
Serveru komplekts, kur fizisko serveru skaits: ne mazāk par 3,
ar sekojošiem minimāliem parametriem (parametri tiek
pielietoti visiem komplekta serveriem kopsummā):
CPU: 128 cores, ar minimālo veiktspēju, kas analoga vai
labāka kā Intel® Xeon® Silver 4210R ar ātrumu 2,4 GHz.
Piedāvātajiem procesoriem ir jābūt pilnībā saderīgiem ar x64
Intel procesoru VMWare virtualizācijas ietvaros.RAM: 3 TB,
minimālais kopnes ātrums un atmiņas tips: DDR4 ar 2400
MHz kopnes ātrumu vai augstāku.
Diski: 40 TB (kopējais apjoms) SSD NVMe write-intensive
diski, datu ievades/izvades ātrums katram diskam vismaz
150 000 nejaušas ievada/izvada operācijas sekundē (IOPS)
lasīšanas režīmā un 300 000 nejaušas ievada/izvada operācijas
sekundē (IOPS) rakstīšanas režīmā.
Jāparedz turpmāka paplašināšanas iespēja: vismaz līdz 20 TB
papildus diska vietas diskiem, līdz papildus 2 TB - RAM.
3.
Vadāmais komutators ar minimālo portu skaitu – 24, no
kuriem minimums 4 portiem jāatbalsta ātrums 40 Gbps un
vismaz 8 – 10 Gbps.
4.
Vadāmais komutators ar minimālo portu skaitu – 16, no
kuriem minimums 4 portiem jāatbalsta ātrums 40 Gbps un
vismaz 2 – 10 Gbps.

DauMērvienība dzums
Gab.
1

Gab.

2

Gab.

4

Gab.

4
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2.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Par serveru un komutatoru piegādi”

Piedāvājuma vēstule
2020. gada _______________Nr.__________

________________
/Sagatavošanas vieta/

Adresāts:

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Latvija

Projekts: Atklāts konkurss “Par serveru un komutatoru piegādi”
Iepazinušies ar Konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko un ar mums
tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies pārdot un piegādāt Preci, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tā 1.pielikumā esošo Tehnisko
specifikāciju par šādu cenu:
Nr.
p. k.

Pozīcija / Prasība /
Raksturlielums

1.

Serveru komplekts, kur fizisko
serveru skaits: ne mazāk par 3,
ar sekojošiem minimāliem
parametriem (parametri tiek
pielietoti visiem komplekta
serveriem kopsummā):
CPU: 256 cores, ar minimālo
veiktspēju, kas analoga vai
labāka kā Intel® Xeon® Silver

Pretendenta piedāvājums –
norādīt precīzus tehniskos
datus, modeli/numuru, citu
informāciju, ko Pretendents
uzskata par nepieciešamu
norādīt

Pievienotā dokumenta nosaukums vai
atsauce uz pieejamo ražotāja
dokumentāciju, kur aprakstīta
atbilstība prasībai un konkrēta norāde
informācijas atrašanai (dokumenta lpp.
Numurs; mājaslapas sadaļa, utt.)

Daudzums

Cena par
vienību EUR
(bez PVN)

Cena par
visām
vienībām
kopā EUR
(bez PVN)

Aizpilda Pretendents

Aizpilda Pretendents

1 gab.

Aizpilda
Pretendents

Aizpilda
Pretendents

15

2.

4210R ar ātrumu 2,4 GHz.
Piedāvātajiem procesoriem ir
jābūt pilnībā saderīgiem ar x64
Intel procesoru VMWare
virtualizācijas ietvaros.RAM: 3
TB, minimālais kopnes ātrums
un atmiņas tips: DDR4 ar 2400
MHz kopnes ātrumu vai
augstāku.
Diski: 40 TB (kopējais apjoms)
SSD NVMe write-intensive
diski, datu ievades/izvades
ātrums katram diskam vismaz
150 000 nejaušas ievada/izvada
operācijas sekundē (IOPS)
lasīšanas režīmā un 300 000
nejaušas ievada/izvada
operācijas sekundē (IOPS)
rakstīšanas režīmā.
Jāparedz turpmāka
paplašināšanas iespēja: vismaz
līdz 20 TB papildus diska vietas
diskiem, līdz papildus 2 TB RAM.
Serveru komplekts, kur fizisko
serveru skaits: ne mazāk par 3,
ar sekojošiem minimāliem
parametriem (parametri tiek
pielietoti visiem komplekta
serveriem kopsummā):
CPU: 128 cores, ar minimālo
veiktspēju, kas analoga vai
labāka kā Intel® Xeon® Silver
4210R ar ātrumu 2,4 GHz.
Piedāvātajiem procesoriem ir
jābūt pilnībā saderīgiem ar x64
Intel procesoru VMWare
virtualizācijas ietvaros.RAM: 3
TB, minimālais kopnes ātrums

Aizpilda Pretendents

Aizpilda Pretendents

2 gab.

Aizpilda
Pretendents

Aizpilda
Pretendents
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3.

4.

un atmiņas tips: DDR4 ar 2400
MHz kopnes ātrumu vai
augstāku.
Diski: 40 TB (kopējais apjoms)
SSD NVMe write-intensive
diski, datu ievades/izvades
ātrums katram diskam vismaz
150 000 nejaušas ievada/izvada
operācijas sekundē (IOPS)
lasīšanas režīmā un 300 000
nejaušas ievada/izvada
operācijas sekundē (IOPS)
rakstīšanas režīmā.
Jāparedz turpmāka
paplašināšanas iespēja: vismaz
līdz 20 TB papildus diska vietas
diskiem, līdz papildus 2 TB RAM.
Vadāmais komutators ar
minimālo portu skaitu – 24, no
kuriem minimums 4 portiem
jāatbalsta ātrums 40 Gbps un
vismaz 8 – 10 Gbps.
Vadāmais komutators ar
minimālo portu skaitu – 16, no
kuriem minimums 4 portiem
jāatbalsta ātrums 40 Gbps un
vismaz 2 – 10 Gbps.

Aizpilda Pretendents

Aizpilda Pretendents

4 gab.

Aizpilda
Pretendents

Aizpilda
Pretendents

Aizpilda Pretendents

Aizpilda Pretendents

4 gab.

Aizpilda
Pretendents

Aizpilda
Pretendents

PIEDĀVĀJUMA CENA (bez PVN) EUR
PVN 21% EUR
PAVISAM KOPĀ (ar PVN) EUR

Aizpilda
Pretendents
Aizpilda
Pretendents
Aizpilda
Pretendents

Piedāvājums ir spēkā 30 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
Ar šo apliecinām, ka piedāvātā cena ir noteikta šādai piegādes vietai un cenā iekļautas visas ar Preces transportēšanu un izkraušanu saistītās
izmaksas: AS “Conexus Baltic Grid”, Stigu iela 14, Rīga, LV-1021.
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Preces garantijas termiņš___________________________
Samaksas noteikumi ________________________
Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti
_____________________________________________________________________
Esam informēti, ka Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu Tehniskajā specifikācijā norādīto Preču apjomu.
Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību “Conexus Baltic Grid” saistītu uzņēmumu likuma „Par
uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja nepieciešams) _________________________________________________________
Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas
un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (ja nepieciešams) ____________________________________________________________
Apliecinām, ka attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgām personām vai prokūristiem vai
personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās
sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi.
Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese: ______________________________________________________________
Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruņa
numurs un e-pasts: ____________________________________
Pielikumā:
1. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu.
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1.1._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
1.2._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
1.3._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
1.4._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
1.5._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
1.6._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
1.7._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
1.8._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
1.9._________________________________________________________ uz ___lappusēm;
(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts)
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3.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Par serveru un komutatoru piegādi”

Informācija par līdzīgām Preču piegādēm, ko Pretendents veicis pēdējo
3 (trīs) gadu laikā
(2017., 2018., 2019. gads, tiks ņemts vērā arī 2020. gads),
kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 7.5.punkta prasībām
Atklātam konkursam “Par serveru un komutatoru piegādi”
Pasūtītājs (nosaukums,
adrese, kontaktpersona,
tālruņa numurs)

Piegādātās preces, to
apjoms

Piegādāto preču
vērtība euro

Izpildes gads

2020. gada ___. _____________
___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)
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4.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Par serveru un komutatoru piegādi”

PIRKUMA LĪGUMS Nr.
Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid", vienotais reģistrācijas Nr. 40203041605, turpmāk
–
Pircējs,
kuru
saskaņā
ar
statūtiem
pārstāv
______________________________________________, no vienas puses un
Uzvarētājs, vienotais reģistrācijas Nr. __________,turpmāk – Pārdevējs, kuru ________ pārstāv
_______, no otras puses,
abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk – Puses / Puse, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1.Pircējs pērk, bet Pārdevējs atbilstoši atklāta konkursa “Par serveru un komutatoru piegādi”
ar iepirkuma identifikācijas Nr. PRO-2020/356 (CPV kods: 48820000-2 – serveri), ietvaros
iesniegtā piedāvājuma noteikumiem, izmantojot savas profesionālās iemaņas un transportu,
apņemas pārdot un piegādāt Līguma pielikumā “Piedāvājums AS "Conexus Baltic Grid"
atklātajam konkursam “Par serveru un komutatoru piegādi””, turpmāk – Pielikums, noteiktās
preces, turpmāk – Prece.
1.2.Preču specifikācija un cenas norādītas Līgumam pievienotajā Pielikumā. Precēm jāatbilst
Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) “Drošības
rokasgrāmata IKT iepirkumiem”1, noteiktajām drošības prasībām.
1.3.Pircējs samaksā Pārdevējam par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātu kvalitatīvu Preci
Līgumā noteiktajā apmērā, termiņā un kārtībā.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1.Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam Līguma summu saskaņā ar turpmāk minētajiem
noteikumiem un pie nosacījuma, ka Pārdevējs ir izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu.
Līguma summa par pienācīgā kārtā piegādātām Precēm ir _______ EUR (summa vārdiem),
tai skaitā:
Preču cena:
_____ EUR
PVN 21%:
______ EUR.
2.2.Pircējs veic Līguma summas samaksu Pārdevējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču un
Tehniskajā specifikācijā norādīto dokumentu saņemšanas piegādes vietā un pavadzīmes
parakstīšanas dienas.
2.3.Pircējam ir tiesības aizturēt maksājumus, kas veicami Pārdevējam, nemaksājot nokavējuma
procentus, ja, saņemot Preces, tiek konstatēts, ka tās vai kāda tās daļa ir nekvalitatīva vai
komplektācija neatbilst Līguma 1.2. punktā norādītajai specifikācijai. Šādi aizturēts
maksājums tiek izmaksāts pilnā apmērā, bet bez nokavējuma procentiem, tiklīdz Pircējam
pieņemamā veidā ir novērsts maksājuma aizturēšanas pamats.
1

Security Guide for ICT Procurement, http://enisa.europa.eu/publications/security-guide-for-ict-procurement
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2.4.Pircējam ir pienākums rakstiski informēt Pārdevēju par Līguma 2.3. punktā minētā gadījuma
iestāšanos piecu darba dienu laikā, kopš tā atklāšanas.
2.5.Līguma summa ir galīga un nav grozāma Līguma darbības laikā.
3. Preču piegādes noteikumi
3.1.Pārdevējs ar savu transportu piegādā Preces saskaņā ar noteikumiem DDP (Incoterms 2020)
uz šādu piegādes vietu: AS "Conexus Baltic Grid" Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, līdz 30.
decembrim. Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss saskaņā ar Pasūtītāja iekšējiem
normatīvajiem aktiem, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus iesniegt piedāvājumus
(turpmāk – Piedāvājums).
3.2.Izpildītājam ir pienākums piegādāt jaunu un nelietotu Preci, ievērojot Latvijas Republikā
piemērojamos normatīvajos aktos noteikto.
3.3.Parakstot Līgumu, Pārdevējs apliecina, ka tas ir iepazinies ar Pircēja prasībām attiecībā uz
Preču specifikāciju, apstiprina, ka tā ir realizējama un Preces ir piegādājamas Līgumā
noteiktajā termiņā atbilstoši Līguma noteikumiem.
3.4.Par Preču piegādes datumu uzskatāms datums, kad Preces ir piegādātas un Puses par to ir
parakstījušas Preču pavadzīmi – rēķinu (turpmāk – pavadzīme).
3.5.Īpašuma tiesības uz Precēm Pircējam pāriet Preces pavadzīmes pilnīgas apmaksas dienā.
3.6.No brīža, kad Pircējs ir izpildījis visas savas maksājuma saistības, kas izriet no Līguma, Prece
tiek nodota Pircējam beztermiņa lietošanā.
4. Garantija
4.1.Garantijas laiks Precei ir 5 (pieci) gadi no dienas, kad Līguma prasībām pilnībā atbilstošas
Preces ir piegādātas, par ko Puses ir parakstījušas pavadzīmi.
5. Nepārvarama vara
5.1.Puses nav atbildīgas, ja Līgums netiek pildīts vai netiek pienācīgi pildīts tādu nepārvaramas
varas apstākļu dēļ, kurus Pusei nav bijis iespējams paredzēt, kontrolēt un novērst ar jebkurām
saprātīgām un likumīgām tās rīcībā esošām metodēm un līdzekļiem, tai skaitā, bet ne tikai
dabas katastrofa vai stihiska nelaime, civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, streiks (izņemot
attiecīgās Puses darbinieku streiks), karš un jebkura rakstura militāra operācija, epidēmija,
kā arī tādu jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz Līgumā
paredzēto saistību izpildi.
5.2.Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Puse, kura šo apstākļu dēļ nevar pildīt savas
Līguma saistības, rakstiski informē otru Pusi 3 (trīs) darba dienu laikā, norādot iespējamo
saistību izpildes termiņu, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iesniedz kompetentas iestādes
izdotu aktu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un to tiešu attiecināmību uz Pusi.
5.3.Nepārvaramas varas gadījumā Līguma izpildes pienākums tiek apturēts uz attiecīgā
nepārvaramas varas notikuma pastāvēšanas laiku un Līguma noteikti saistību izpildes termiņi
ir attiecīgi pagarināmi. Pēc nepārvaramās varas notikuma Puses savstarpēji vienojas par
jauniem Līguma izpildes termiņiem, ņemot vērā visus nepārvaramās varas notikuma
apstākļus.
5.4.Ja nepārvaramās varas notikums ilgst ilgāk nekā 3 (trīs) mēnešus, jebkurai no Pusēm ir
tiesības izbeigt Līguma izpildi, par to paziņojot otrai Pusei rakstveidā ne vēlāk kā vienu
mēnesi iepriekš.
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5.5.Nepārvaramas varas gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga pieprasīt tādejādi radušos
zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Puses veic
norēķinu par faktiski izpildītajām Līguma saistībām.
6. Vienošanās par konfidencialitāti
6.1.Puses saglabā konfidencialitāti attiecībā uz jebkādu informāciju un jebkurā formā saņemto
dokumentu, kas saistībā ar Līguma izpildi tiek atklāta otrai Pusei, tai skaitā, bet ne tikai
informācija par otras Puses uzņēmējdarbību, finanšu stāvokli, darbiniekiem, fizisko personu
personas datiem, tehnoloģijām, procesiem, plāniem, nodomiem, informāciju par produktiem,
"know - how", dizaina tiesībām, tirdzniecības noslēpumiem, datorprogrammām, tirgus
iespējām, klientu un biznesa lietām (turpmāk – konfidenciāla informācija). Šis noteikums
neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama.
6.2.Puses saņemto konfidenciālo informāciju izmanto vienīgi, pildot Līgumā noteiktās saistības,
ja vien Puse nav rakstveidā piekritusi šīs informācijas izmantošanai citiem mērķiem.
6.3.Pusēm ir pienākums neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, nodrošināt
konfidenciālās informācijas un nodoto dokumentu aizsardzību pret trešo personu neatļautu
piekļuvi, kā arī informēt savus darbiniekus par šīs vienošanās par konfidencialitāti saturu un
pienākumu ievērot konfidencialitāti.
6.4.Ja kāda no Pusēm neievēro vienošanās par konfidencialitāti noteikto, tad tā atbild par otrai
Pusei tādējādi nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.
6.5.Līguma 6.1. – 6.3. punktā noteiktais pienākums Pusēm ir saistošs visā Līguma izpildes laikā
un piecus gadus pēc kopējās Līguma summas samaksas, izņemot, ja:
6.5.1. Puse piekrīt atbrīvot otru Pusi no konfidencialitātes saistībām agrāk;
6.5.2. konfidenciālā informācija vai dokumenti tiek publiskoti, izmantojot citus līdzekļus, nevis
pārkāpjot konfidencialitātes saistības;
6.5.3. konfidenciālas informācijas vai dokumentu izpaušana paredzēta normatīvā vai
administratīvā aktā, kas jāizpilda Pusei;
6.5.4. konfidenciālas informācijas izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu savas Līgumā
paredzētās saistības;
6.5.5. konfidenciālas informācijas izpaušana ir nepieciešama tiesvedībā, lai aizsargātu Puses
tiesības saskaņā ar Līgumu.
6.6.Izbeidzot Līgumu, Pusei, kuras rīcībā ir otras Puses konfidenciāla informācija, ir pienākums
pēc Puses rakstveida pieprasījuma atbilstoši tās norādījumiem nekavējoties atdot visu
konfidenciālo informāciju vai to neatgriezeniski izdzēst no visiem datu nesējiem.
7. Fizisko personu datu aizsardzība
7.1.Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi
nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības
šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
7.2.Puses Līguma ietvaros apstrādā šādas personas datu kategorijas:
7.2.1. personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, amats, personas kods);
7.2.2. kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs).
7.3.Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par normatīvajos aktos
noteikta tiesiska pamata esamību personu datu iegūšanai.
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7.4.Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu
datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu
datu nodošanu.
7.5.Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām
personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tā pirms šādu datu nodošanas informē
par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.
7.6.Neskatoties uz Līguma 7.5. punktā norādīto, Puses piekrīt, ka Puse nodod no otras Puses
saņemtos fizisko personu datus trešajām personām Līguma izpildes nodrošināšanai (ja
nepieciešams), nodrošinot Līgumā noteiktās konfidencialitātes prasības.
7.7.Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu
datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.
7.8.Puses atbild par atbilstošu tehnoloģisko risinājumu pielietošanu, lai nepieļautu nesankcionētu
piekļuvi otras Puses nodoto fizisko personu datiem. Par datu apstrādes apjomu, mērķi un
likumību atbild attiecīgā Puse, kas datus ir ievākusi un nodod otrai Pusei.
7.9.Puses apņemas pēc nepieciešamības pierādīt, ka tās ir īstenojušas atbilstošus tehniskus un
organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos personas datus.
8. Pušu atbildība un strīdu izskatīšanas kārtība
8.1.Ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus, vainīgā Puse atlīdzina
otrai Pusei tai tādējādi radušos tiešos zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2.Izpildītājam ir pienākums par katru Preces piegādes nokavēto dienu maksāt līgumsodu 0,5%
apmērā no nepiegādātās Preces vērtības līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne vairāk kā 10%
no kopējās Līguma summas.
8.3.Līgumsoda piemērošana un samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.
8.4.Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam aprēķināto līgumsodu ieturēt no tam maksājamās līguma
summas par Preces piegādi par attiecīgo summu samazinot Izpildītājam maksājamo summu.
8.5.Ja Pircējs Līguma 2.2. punktā norādītajā termiņā nav samaksājis Pārdevējam Līguma
summu, Pircējs maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no termiņā
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās maksājuma
summas.
9. Citi noteikumi
9.1.Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
9.2.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš
rakstiski brīdinot Izpildītāju:
9.2.1. Izpildītājs piegādā nekvalitatīvas, normatīvo aktu prasībām un Nolikuma noteikumiem
neatbilstošas Preces;
9.2.2. Izpildītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Preču piegādes un nodošanas termiņu
vairāk par 10 (desmit) darba dienām;
9.2.3. Izpildītājs veic Preču piegādi neatbilstoši Līguma noteikumiem, vai citādi pārkāpj
Līguma noteikumus, par ko tika brīdināts no Pasūtītāja puses, bet nav novērsis
pārkāpumu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
9.2.4. Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai
Izpildītājs tiek likvidēts;
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9.2.5. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās
vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES
vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
9.2.6. Izpildītājs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību
pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības
programmas ietvaros Izpildītāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas
sodu.
9.3.Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
Ja Puses nevar vienoties, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīti ar Līgumu, tā
izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar
spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.4.Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un ir abu Pušu
parakstīti.
9.5.Līgums sagatavots latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām un ir parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu. Līgumam ir pievienots viens pielikums “Piedāvājums AS "Conexus Baltic Grid"
atklātajam konkursam “Par serveru un komutatoru piegādi””, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums.
9.6.Līgums parakstīšanai tiek nosūtīts uz Līguma 9.7., 9.8. un 10. punktā norādītajām Pušu
elektroniskā pasta adresēm. Pēdējais Līguma parakstītājs nosūta otrai Pusei parakstīto
Līgumu uz elektroniskā pasta adresi vienas darba dienas laikā pēc tā parakstīšanas.
9.7.Pircēja atbildīgā persona par Līguma saistību izpildi: Informācijas tehnoloģiju departamenta
Informācijas tehnoloģiju ekspluatācijas daļas vadītājs Andrejs Mitrofanovs tālr. 67087977,
e-pasts: andrejs.mitrofanovs@conexus.lv.
9.8.Pārdevēja atbildīgā persona par Līguma saistību izpildi: ______, mobilais tālrunis ______,
e-pasts: _________.
10. Pušu rekvizīti un paraksti:
Pircējs
Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021
Vienotais reģ. Nr. 40203041605
PVN maks. Nr. LV40203041605
Banka: “Swedbank” AS, HABALV22
Konta Nr.: LV08HABA0551042978827
info@conexus.lv

Pārdevējs
Uzvarētājs
Adrese

Valdes priekšsēdētājs
Jānis Eisaks

Amats
Vārds, uzvārds

Valdes loceklis
Mārtiņš Gode

Vienotais reģ. Nr. ______
PVN maks. Nr. LV_________
Banka: ____________
Konta Nr.: _____________

__@__
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DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
Pirkuma līguma Nr. CON-2020/
Pielikums
“Piedāvājums AS "Conexus Baltic Grid"
atklātajam konkursam
“Par serveru un komutatoru piegādi””
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5.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Par serveru un komutatoru piegādi”

Piedāvājuma nodrošinājuma forma
2020. gada ____ ______________
Adresāts:

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Latvija

Atklāta konkursa „Par serveru un komutatoru piegādi”.
Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese:
_______________) (turpmāk – Banka) – esam informēti par to, ka mūsu klients –
_______________
(vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________)
(turpmāk –
Pretendents) – iesniedzis savu piedāvājumu Jūsu – _______________ (vienotais reģistrācijas
numurs
(nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): _______________; juridiskā adrese (adrese):
_______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – rīkotajā iepirkumā „Par serveru un komutatoru
piegādi” (iepirkuma identifikācijas numurs: PRO-2020/356) (turpmāk arī – Iepirkums). Saskaņā
ar attiecīgā iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava
piedāvājuma nodrošinājums.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt
Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot [EUR] _______________
(_______________), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Bankai ir iesniegts
atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa
Bankai veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz Iepirkumu ir
iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies):
1.
2.
3.

4.

Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī garantija;
Pretendents ir sniedzis konkursa komisijai nepatiesu vai maldinošu informāciju, kas ļauj
kvalificēties darbu izpildei;
Pretendents, kura piedāvājums tika izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju,
Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos
un iepirkuma līgumā paredzēto avansa nodrošinājumu (ja avanss tiek pieprasīts);
Pretendents, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta
iepirkuma līgumu.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana
veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma
parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar
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Piegādātāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju
identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.
Šī garantija ir spēkā līdz (saskaņā ar nolikuma 8.1.punktu) 2020. gada ___. _______________
(turpmāk – Beigu datums). Bankai jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā
(adrese: _______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski,
– _______________ (Bankas SWIFT adrese).
Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for
Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija
Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus
neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas
normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Banku un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju,
izšķirams Latvijas Republikas tiesā.
______________________ (Bankas pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts)

