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RB Rail AS, vienotais reģistrācijas Nr. 40103845025, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-
1010 (“Pircējs”), kuru uz 2018. gada 25. maija Pārstāvības tiesību noteikumu pamata pārstāv divi valdes 
locekļi no vienas puses,  
un  
SIA “ATEA”, reģ. Nr. 40003312822 (turpmāk tekstā – „Pārdevējs”), tās Valdes locekļa Jāņa Ušvila personā, 
kurš rīkojas saskaņā ar Pilnvaru Nr. 11797, no otras puses, (turpmāk tekstā saukti kopā – „Līdzēji” un katrs 
atsevišķi, - „Līdzējs”), 
noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – „Līgums”) pamatojoties uz iepirkuma ,,IT iekārtas un infrastruktūras 
preces”, identifikācijas Nr. RBR 2019/13 (Iepirkums), rezultātu, par turpmāk minēto: 
 

1. LIGUMA PRIEKŠMETS 
1.1.Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam Līguma 2. pielikumā “Tehniskais /Finanšu piedāvājums” minētās 
IT iekārtas un infrastruktūras preces, kā arī citas IT preces no Pārdevēja preču kataloga Pārdevēja mājas lapā 
www.atea.lv/eshop/  (turpmāk tekstā - „Preces”), Līdzējiem katru Preču piegādes gadījumu noformējot kā 
atsevišķu pasūtījumu-specifikāciju (turpmāk tekstā – „Pasūtījums”), bet Pircējs samaksā Pārdevējam par 
atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātajām Precēm.  
 

2. LIGUMA SUMMA UN PREČU CENAS  
2.1. Līguma spēkā esamības termiņā Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam Preces, pamatojoties uz Līgumā 
noteiktajā kārtībā veiktajiem Pasūtījumiem, par kopējo summu ne vairāk kā 20 000,00 EUR (divdesmit 
tūkstoši euro, 00 centi) (turpmāk tekstā - „Līguma summa”), bez PVN. Pircējam nav pienākuma veikt Preču 
Pasūtījumu pilnā Līguma summas apmērā, un Pārdevējam netiek garantēts konkrēts Pasūtījumu apjoms. 
2.2. Pārdevējs visiem Pasūtījumiem Pārdēvēja preču katalogā Pārdevēja mājas lapā www.atea.lv/eshop/ 
(turpmāk tekstā- “Katalogs”) piemēro atlaidi 5 % (pieci) apmērā no Preču mazumtirdzniecības cenas (bez 
PVN), kas tiek norādīta Katalogā. Atlaide ir nemainīga visā Līguma darbības laikā. 

2.3. Preču cena ietver Preču iepakojuma izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas 
izmaksas, kas attiecas uz Precēm un preču piegādes izdevumus (“Preču cena” ). 

2.4. Ja Prece tiek pasūtīta Katalogā, tad Preču cenā neietilpst Preču piegādes izdevumus, kuri tiek noteikti, 
pasūtot Preci. 

2.5. Līguma 2. pielikumā “Tehniskais /Finanšu piedāvājums” minēto Preču cenā (vienību cenas), ietilpst Preču 
piegādes izmaksas. 

2.6. Pārdevējs nodrošina 2. pielikumā “Tehniskais /Finanšu piedāvājums” norādīto Preču cenu nemainīgumu 
līdz 2019. gada 31. decembrim.  

2.7. Sākot ar 2020. gada 1. janvāri Pircējs Pasūtījumus veic tikai Katalogā. 
 

3. MAKSĀJUMI 
3.1. Pircējs apmaksā Pasūtījumu saskaņā ar Pārdevēja sagatavoto rēķinu. Pārdevējs sagatavo rēķinu 
elektroniski un nosūta to elektroniskā veidā uz Pircēja e-pasta adresi: invoices@railbaltica.org. 
3.2. Rēķinā jāiekļauj šāda informācija: 

 
Pircējs RB RAIL AS 
Reģistrācijas numurs 40103845025 
PVN maksātāja numurs LV 40103845025 
Adrese Krišjāņa Valdemāra iela 8-7, Rīga, LV-1010  

 
Pārdevējs SIA “ATEA” 
Reģistrācijas numurs 40003312822 
PVN maksātāja numurs vai 
norāde, ka Pārdevējs nav PVN 
maksātājs 

LV40003312822 

Adrese (iela; māja; apdzīvota 
vieta; valsts; pasta kods) 

Ūnijas iela 15, Rīga, LV-1039  

Bankas juridiskais nosaukums [●] 
Bankas SWIFT kods [●] 
Bankas konta numurs (IBAN) [●] 
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Rēķina informācija Pasūtījums Nr. [●], kontaktpersona O.Štops 
Līguma Nr. Līguma Nr. 8/2019-57 “IT iekārtas un infrastruktūras preces”,  

ID. Nr. RBR 2019/13 
Aktivitātes Nr. EISI Līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/11045990 A34 

3.3. Pārdevējs reizi mēnesī līdz mēneša 5. datumam iesniedz Pircējam rēķinu par iepriekšējā kalendārajā 
mēnesī veiktajiem un, ar parakstītām Preču pavadzīmēm pieņemtajiem, Pasūtījumiem. 
3.4. Ja Pircējs konstatē nepilnības iesniegtajam rēķinam, Pircējs par konstatētajām nepilnībām informē 
Pārdēvēju, un Pārdevējs 2 (divi) darba dienu laikā iesniedz Pircējam precizētu rēķinu. 
3.5. Pircējs apmaksā Pārdēvēja atbilstoši Līguma nosacījumiem iesniegtos rēķinus par veiktajiem 
Pasūtījumiem, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. 
3.6. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pircējs ir veicis maksājumu no sava bankas konta uz Pārdevēja 
Līgumā norādīto bankas kontu. 
3.7. Līdzēji vienojas atzīt par spēkā esošiem un apmaksājamiem rēķinus, kas sagatavoti elektroniski bez 
rekvizītu zonas “paraksts”. 
 

4. PASŪTĪJUMA VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Pircējs veic Pasūtījumu Pircēja pilnvarotajai personai nosūtot aizpildītu Pasūtījuma formu (3. pielikums) 
Pārdevēja pilnvarotajai personai uz Līgumā norādīto e-pasta adresi. Pasūtījuma forma ir derīga bez paraksta. 

4.2. Preces, kas nav norādītas 2. pielikumā “Tehniskais /Finanšu piedāvājums”, Pircējs pasūta Pārdēvēja 
Katalogā. Pārdēvējam jānodrošina Pircējam iespēju netraucēti lietot Katalogu visā Līguma darbības laikā. 
Pēc Pasūtījuma veikšanas Katalogā, Pircējs nosūta aizpildītu Pasūtījuma formu (3. pielikums) Pārdevēja 
pilnvarotajai personai uz Līgumā norādīto e-pasta adresi. Pasūtījuma forma ir derīga bez paraksta. 

4.3. Pasūtījums ir uzskatāma par saņemtu Pasūtījuma nosūtīšanas dienā Pārdevējam. 

4.4. Pārdevējs Pasūtījuma pieņemšanu izpildei apstiprina 1 (viens) darba dienas laikā no tā saņemšanas 
dienas, nosūtot e-pastu Pircēja pilnvarotajai personai uz Līgumā norādīto e-pasta adresi. 
4.5. Pārdevējs, piegādājot Preces, ievēro Līguma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktās prasības 
Preču piegādei un Pārdēvēja 2. pielikumā “Tehniskais /Finanšu piedāvājums“ piedāvāto prasību izpildes 
nosacījumus. 
4.6. Izpildot Pasūtījumu, Pārdevējs veic Preču piegādi 2 (divi) nedēļu laikā, vai saskaņā ar Katalogā 
norādīto piegādes termiņu, ja tas ir īsāks. Ja Pircējs, pasūtot Preces no Kataloga, konstatē, ka Prece nav 
pieejama, Pārdevējs saskaņo ar Pircēju Preču piegādes termiņu. 

4.7. Pārdevējs Līguma izpildei nodrošina vismaz 1 (viens) speciālistu, kurš ir tieši atbildīgs par Līguma 
izpildes organizēšanu un Pircēja konsultēšanu ar Preču piegādi saistītajos jautājumos: 

4.7.1.Pārdevēja speciālista/darbinieka vārds, uzvārds, telefons, e-pasts: SIA “ATEA” tirdzniecības pārstāvis 
[●]telefons: [●],[●] (“Pārdevēja pilnvarotā persona" ). 
4.8.Preču pasūtīšanai un iegādes veikšanai, kā arī visu ar Līguma izpildi saistīto jautājumu risināšanai Pircējs 

pilnvaro šādu darbinieku: 
 4.8.1. Pircēja darbinieka vārds, uzvārds, telefons, e-pasts: [●],[●],[●] 
 (“Pircēja pilnvarotā persona” ). 
4.9. Līdzēju pilnvarotās personas uztur sakarus savā starpā, kā arī ir atbildīgas par Līguma izpildes 
uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu 
apmaksai. 
4.10. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā tiek nomainīta Pircēja un/vai Pārdevēja pilnvarotajā persona, 
attiecīgais Līdzējs par to nekavējoties rakstiski informē otro Līdzēju. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma 
grozījumi nav jāveic. 
4.10.Katrs no Līdzējiem apņemas uzskaitīt un uzglabāt visus noformētos Pasūtījumus visā Līguma spēkā 
esamības termiņā. 

4.11.Ja Pārdevējs Līguma 4.4. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā nenosūta Pircējam Pasūtījuma 
pieņemšanas apstiprinājumu vai neinformē par izmaiņu nepieciešamību tajā, Pasūtījums tiks uzskatīts par 
abpusēji saskaņotu. Par pirmo Preču piegādes termiņa dienu tiks uzskatīta 2. (otrā) darba diena pēc 
Pasūtījuma nosūtīšanas Pārdevējam. 
 

5. PREČU NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
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5.1. Preču piegāde tiek veikta uz šādu adresi: K.Valdemāra 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija. Līdzēji var vienoties par 
citu Preču piegādes vietu. Pārdevējs ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms Preču piegādes, saskaņo ar Pircēju 
piegādes dienu un laiku, ievērojot, Pircēja darba laikus: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18:00.  
5.2. Pircējs, pieņemot Preces, pārbauda tās sortimentu un daudzumu, kā arī ir tiesīgs pārbaudīt Preču 
atbilstību un kvalitāti. Ja kāda no Precēm neatbilst Līguma un/vai Pasūtījuma noteikumiem, vai Preces nav 
piegādātas Pasūtījumā noteiktajā apjomā un/vai kvalitātē, Pircēja pilnvarotais pārstāvis par to nekavējoties 
informē Pārdevēju un sastāda Preces defektu aktu (Preces defektu akts ), ko paraksta Līdzēju pilnvarotie 
pārstāvji. Šajā gadījumā Pircējs ir tiesīgs Preci nepieņemt un neapmaksāt.  
5.3.Pārdevējs ne vēlāk kā 2 (divi) nedēļu laikā, skaitot no nākamās dienas, pēc Preces defektu akta 
sastādīšanas dienas, novērš attiecīgajā aktā konstatētos trūkumus uz sava rēķina un maksā Pircējam 
līgumsodu saskaņā ar Līguma 8.1.punktu par Preču piegādes nokavējumu. Gadījumā, ja Pārdevēja 
pilnvarotais pārstāvis atsakās parakstīt Preces defektu aktu, to paraksta Pircējs vienpusēji, un tas ir saistošs 
Pārdevējam. Ja Pārdevējs atkārtoti piegādā tādas Preces, par kurām tiek sastādīts Preces defektu akts (t.i., 
gan ar jaunu Pasūtījumu piegādātas Preces, gan pēc Preces defektu akta atkārtoti piegādātas Preces), 
Pircējam ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 12.punktu.  
5.4. Pārdevējs nodod Pircējam Preces kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības un 
lietošanas noteikumus/instrukciju (ja pieejama) un Preču pavadzīmēm.   
5.5. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pircējam ar brīdi, kad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir 
parakstījuši attiecīgo Preču pavadzīmi, kā arī Pārdevējs nodevis Pircējam Līguma 5.4. punktā minētos 
dokumentus. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā celt pretenzijas par Preču neatbilstību Līguma 
nosacījumiem un Katalogā minētajai Preču specifikācijai. Ja Pircējs ir cēlis pretenzijas šajā punktā noteiktajā 
termiņā, Pārdevējam ir pienākums nekavējoties uz sava rēķina novērst iztrūkumus, piegādājot atbilstošu 
Preci.  

5.6. Pārdevējs nodrošina, ka Pircējam tiek iesniegtas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstoši 
noformētas Preču pavadzīmes 3 (trīs) eksemplāros, no kurām pēc parakstīšanas 1 (viens) eksemplārs paliek 
Pārdevējam un 2 (divi) eksemplāri - nodoti Pircējam.  
 

6.GARANTIJA 
6.1. Pārdevējs garantē un nodrošina: 

6.1.1. ka Katalogs atbilst 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām visā Līguma darbības 
laikā; 

6.1.2. ka piegādātās Preces atbilst Katalogā un 2. pielikumā “Tehniskais /Finanšu piedāvājums” noteiktajām 
tehniskajām prasībām, ir jaunas un nelietotas; 

6.1.3. Preču atbilstību (kvalitātes un citu rādītāju) tās ražotāja tehniskajai dokumentācijai, Eiropas Savienībā 
noteiktajiem standartiem, Līguma noteikumiem, kvalitātes un/vai atbilstības sertifikātam un Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem; 
6.1.4. Garantijas termiņu no attiecīgo Preču nodošanas-pieņemšanas dienas (Preču pavadzīmes 
parakstīšanas datuma) saskaņā ar 2. pielikumā “Tehniskais /Finanšu piedāvājums” noteikto; 
6.1.5. Garantijas remontu Pārdevējs veic saskaņā ar Preces ražotāja garantijas noteikumiem, pamatojoties 
uz Pircēja iesniegto pieprasījumu; 
6.2. Pārdevēja garantija neaptver pierādāmus trūkumus, bojājumus, kas rodas saistībā ar: 

6.2.1. Preču ekspluatāciju, neatbilstoši to ekspluatācijas norādījumiem (ražotāja instrukcijām); 

6.2.2. pierādāmu lietotāju nolaidību, nepareizu Preču lietojumu vai apzinātu bojāšanu; 

6.2.3. neatļautu izmaiņu veikšanu, remontēšanu vai pārbaudi, neapstiprinātu detaļu lietošanu Precēs vai 
atsevišķu Preču sastāvdaļu (komponenšu) apvienošanu vai savienošanu veidā, kas ir pretrunā ar ražotāja 
instrukcijām; 

6.2.4. nepārvaramas varas apstākļiem. 

6.3. Pircējs nekavējoties rakstiski paziņo Pārdevējam par jebkuru Preces bojājumu vai darbības 
traucējumiem, kas jānovērš garantijas ietvaros. Pārdevējam ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no 
paziņošanas dienas jāierodas uz akta sastādīšanu (Garantijas defektācijas akts ). Ja Pārdevējs šajā termiņā 
neierodas, Pircējs vienpusēji sastāda Garantijas defektācijas aktu, kas ir saistošs Pārdevējam. 

6.4. Pamatojoties uz Garantijas defektācijas aktu, Pārdevējam ne vēlāk kā 2 (divi) nedēļu laikā no Garantijas 
defektācijas akta sastādīšanas dienas jānomaina Prece vai tās daļas, kurām ir defekts, bez papildu samaksas. 
Šajos gadījumos garantijas termiņš attiecīgām Precēm, kurām tiek mainītas detaļas, pagarinās par 
remontam nepieciešamo termiņu, savukārt Precēm, kuras tiek nomainītas – atsākas no jauna. 
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6.5. Pārdevējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojāto Preču transportēšanu pie Pārdevēja, un no tā 
atpakaļ Pircējam. 

6.6. Ja Pārdevējs, saņēmis paziņojumu, nav novērsis Preču trūkumus Līgumā norādītajā vai citā ar Pircēju 
rakstveidā saskaņotā termiņā no Garantijas defektācijas akta sastādīšanas dienas, Pircējam ir tiesības veikt 
nepieciešamās darbības Preču trūkumu novēršanai, par to izsniedzot attiecīgu rēķinu Pārdevējam. 
 

7. ĪPAŠUMTIESĪBAS 
Īpašuma tiesības attiecībā uz Precēm, pēc attiecīgo Preču pilnīgas apmaksas pilnā apmērā pāriet uz Pircēju. 
 

8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 
8.1. Par Līgumā un/vai Pasūtījumos noteikto Preču piegādes termiņu nokavējumu un/vai piegādājamo 
Preču apjoma un/vai kvalitātes neatbilstību Līguma un/vai Pasūtījuma noteikumiem, Pārdevējs maksā 
Pircējam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nepiegādāto un/vai Līgumam 
un/vai Pasūtījuma noteikumiem neatbilstošo Preču cenas par katru nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 
10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas. Pircējam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no 
maksājuma summas, veicot apmaksu par piegādātajām Precēm. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pārdevēju 
no Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas. 
8.2. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu par 
nokavējumu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 
nokavējuma dienu, taču nepārsniedzot 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas. 
8.3. Ja Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 5.3., 6.4. punkta noteikumiem Pārdevējs nokavē 
apmaināmās Preces defektācijas aktā un/vai Garantijas defektācijas aktā norādīto piegādes termiņu, tad 
Pārdevējs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no 
nekvalitatīvās vai savlaicīgi nepiegādātās apmaināmās Preces cenas. 
8.4.Ja Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar Līguma 5.3., 6.4., punkta noteikumiem Pārdevējs neapmaina 
nekvalitatīvo Preci saskaņā ar Preces defektācijas aktu un/ vai Garantijas defektācijas aktu, tad Pārdevējs 10 
(desmit) kalendāro dienu laikā atmaksā Pircējam nekvalitatīvās Preces cenu. 
8.5. Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro Pasūtījumos noteiktos Preču piegādes termiņus, un/vai nav ievērota 
piegādājamo Preču apjoma un/vai kvalitātes atbilstība Līguma un/vai Pasūtījuma noteikumiem, par ko ir 
sastādīti Preces defektu akts un/vai Garantijas defektu akts, Pircējam ir tiesības atteikties no veiktā 
Pasūtījuma un/vai izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 12.punktu, rakstiski nosūtot Pārdevējam atteikuma 
paziņojumu. 
8.6. Līdz brīdim, kamēr Pārdevējs nodos Preci Pircējam, visu risku par to, ja Prece iet bojā vai bojājas, 
uzņemas Pārdevējs. 

8.7. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības un/vai bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem tiešajiem 
zaudējumiem. 

8.8. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Pārdevējs atbild Pircējam par to saistību 
pienācīgu izpildi tā, it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju 
nomaiņa un jauna apakšuzņēmēja piesaiste jānodrošina atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantam. 
 
9. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 
9.1. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt 
Līgumā noteikto saistību izpildi, Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) prasības.  
9.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no 
attiecīgajiem datu subjektiem.   
9.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, 
izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk, vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 
9.4. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no 
otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien 
normatīvie akti to neaizliedz. 
9.5. Neskatoties uz Līgumā 9.3.punktā minēto, Pārdevējs piekrīt, ka Pircējs nodod no Pārdevēja saņemtos 
fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pircējam pakalpojumus un ar kurām Pircējs sadarbojas 
tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai. 
9.6. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja 
izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai. 
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10.VIZUĀLĀS IDENTITĀTES PRASĪBAS 
10.1.Pārdevējam ir pienākums ievērot šādas vizuālās identitātes prasības: 
10.1.1.Jebkāda veida atskaitēm, brošūrām un cita veida dokumentiem vai informācijai, kas saistīta ar preču 
piegādēm, kuras Pārdevējs veic Pircējam vai jebkurai citai trešajai personai Līguma izpildē, vai dara šo 
informāciju publiski pieejamu, ir jāietver: 

a) atsauce, kurā norādīts, ka Preču piegāde tiek līdzfinansēta no EISI: “Rail Baltica līdzfinansē Eiropas 
infrastruktūras savienošanas instruments”; 

b) (drukātiem materiāliem) atruna, kas atbrīvo Eiropas Savienību no jebkādas atbildības izplatīšanas 
materiālu satura ziņā: "Atbildību par publikāciju uzņemas vienīgi tās autors. Eiropas Savienība 
neuzņemas atbildību par to, kā var tikt izmantota tajā ietvertā informācija." Šo atrunu visās Eiropas 
Savienības oficiālajās valodās var skatīt tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/inea/connecting-
europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos; 

c) Eiropas Savienības karogs. 

10.1.2. Prasības, kas noteiktas Līguma 10.1.1. sadaļas (a) un (c) punktā, var izpildīt, izmantojot šādu 
logotipu: 

 

Ja Pārdevējs izmanto šo logotipu, tam jānodrošina, ka logotipa elementi netiek dalīti atsevišķi (logotips 
jāizmanto kā viena vienība), kā arī ap logotipu jānodrošina pietiekami daudz brīvas vietas. 

10.1.3. Pārdevējam ir pienākums ievērot jaunākās vizuālās identitātes prasības, ko nosaka Eiropas 
Savienība. Pārdevējs pats seko līdzi izmaiņām vizuālās identitātes prasībās. Līguma noslēgšanas dienā 
vizuālās identitātes prasības tiek publicētas šādā tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/inea/connecting-
europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos. 

 

11. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto jebkuru saistību neizpildi, ja 
šāda saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 
pēc Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 
11.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, kara darbība, epidēmija, dabas stihija, kā arī citi 
apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 
11.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu 
saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 
11.4. Tam Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro 
dienu laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 
11.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) 
kalendārajām dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek 
izbeigts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 
 
12. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 
12.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir parakstīts gan no Pircēja, gan no Pārdevēja puses, un ir spēkā līdz 
pilnīgai Līdzēju saistību izpildei. 
12.2. Pircējs Pasūtījumus, saskaņā ar Līguma noteikumiem, veic 24 (divdesmit četri) mēnešus no Līguma 
parakstīšanas dienas vai līdz brīdim, kad kopējā visu pasūtījumu summa sasniegs Līguma kopējo summu, 
atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.  
12.3. Pircējs nosūtot Pārdevējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs ar paziņojuma nosūtīšanas dienu vienpusēji 
izbeigt šo Līgumu, šādos gadījumos: 
12.3.1. Pārdevējs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgajā Pasūtījumā noteiktā piegādes termiņa 
beigām nav piegādājis Pircējam Preces (nav izpildījis kādu no Pasūtījumiem); 
12.3.2. Pārdevējs nepilda kādas citas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un ja Pārdevējs šādu 
neizpildi nav novērsis 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pircēja paziņojuma 
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saņemšanas; 
12.3.3. Pārdevējs pēc Preces defektu akta sastādīšanas atkārtoti piegādā Līguma (Pasūtījuma) noteikumiem 
neatbilstošu Preci un/vai Pārdevējs nav novērsis Preču trūkumus saskaņā ar Līguma 5.3.punktu. 
12.3.4. ir pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs 
Pārdevējam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai kas negatīvi ietekmē Pircēja 
tiesības, kuras izriet no Līguma; 
12.3.5. šajā Līgumā ir izdarīti būtiski grozījumi, kas nav pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 
61. panta pirmo daļu; 
12.3.6. Līgums nav noslēgts atbilstoši iepirkuma dokumentos paredzētajiem noteikumiem, vai ir mainīti 
būtiski iepirkuma dokumentos iekļautā iepirkuma līguma projekta noteikumi; 

12.3.7. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas brīdī Pārdevējs bija atbilstošs kādam no Publisko 
iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 8.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem un bija izslēdzams no 
Iepirkuma; 
12.3.8. iepirkuma līguma slēgšanas tiesībām Pārdevējam nevajadzēja tikt piešķirtām Līgumā par Eiropas 
Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Publisko iepirkumu likumā paredzēto pienākumu 
būtiska pārkāpuma dēļ, kuru Līguma par Eiropas Savienības darbību 258.pantā noteiktajā procedūrā 
konstatējusi Eiropas Savienības Tiesa; 
12.3.9. Pircējam nav pieejams Eiropas Savienības Infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF 
(Connecting Europe Facility)) līdzfinansējums turpmākai Preču piegādes apmaksai. Šādā gadījumā Pircējam 
apņemas samaksāt Pārdēvējam Līgumā paredzēto atlīdzību par Pasūtījumiem, kas saņemti līdz Līguma 
izbeigšanas brīdim, nemaksājot līgumsodu vai zaudējumus, kas varētu rasties Pārdēvējam šādā Līguma 
izbeigšanas gadījumā; 
12.4.Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu rakstveidā brīdinot par to Pircēju vismaz 10 (desmit) 
darba dienas iepriekš, ja Pircējs nav Līgumā noteiktajā termiņā apmaksājis vairāk nekā divus no Pārdēvēja 
izrakstītajiem rēķiniem un rēķinu apmaksas neveikšanā nav vainojams Pārdevējs, un Pircējs nav novērsis 
pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.  
12.5. Pircējam ir tiesības izbeigt šo līgumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā informējot par to 
Pārdevēju.  Šādā gadījumā Pircējam apņemas samaksāt Pārdēvējam Līgumā paredzēto atlīdzību par 
Pasūtījumiem, kas saņemti līdz Līguma izbeigšanas brīdim, nemaksājot līgumsodu vai zaudējumus, kas 
varētu rasties Pārdēvējam šādā Līguma izbeigšanas gadījumā. 
12.6.Līgums var tikt izbeigts, Līdzējiem par to abpusēji rakstveidā vienojoties. 
12.7.Jebkurā Līgumā izbeigšanas gadījumā Līdzēji apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma 
izbeigšanas brīdim. 
 
13.PĀRBAUDES VIZĪTES PIE PĀRDĒVĒJA KLĀTIENĒ  

13.1. Pircējs rakstveidā brīdinot Pārdēvēju 5 (pieci) darba dienas iepriekš, un gadījumā, kad plānots īstenot 
pārbaudi bez iepriekšēja brīdinājuma, iepriekš nebrīdinot Pārdēvēju, ir tiesīgs Līguma darbības laikā veikt 
pārbaudi pie Pārdēvēja klātienē. 
13.2. Pārbaudes pie Pārdēvēja klātienē var veikt Pircēja darbinieki vai jebkura cita neatkarīga struktūra, kurai 
šādas tiesības deleģējis Pircējs. Visa informācija, kas iegūta pārbaužu laikā, ir uzskatāma par konfidenciālu. 
Pircējam jānodrošina, ka tā darbinieki un jebkuri citi pārbaudes vai revīzijas veicēji, kuriem Pircējs deleģējis 
tiesības veikt pārbaudes, kas attiecas uz Līguma izpildi, ievēro konfidencialitātes saistības. 
13.3. Pārdēvējam jānodrošina, ka Pircēja darbiniekiem vai jebkurai citai neatkarīgai struktūrai, kurai Pircējs ir 
deleģējis tiesības veikt pārbaudes, kas attiecas uz Līguma izpildi, ir iespēja piekļūt visai nepieciešamajai 
informācijai un dokumentiem, kas attiecas uz Līguma izpildi, ieskaitot informācijai elektroniskā veidā, kā arī 
jānodrošina iespēja informāciju un dokumentus pavairot, vienlaikus pienācīgi ievērojot konfidencialitātes 
saistības. 
13.4.Saskaņā ar Padomes 1996. gada 11. novembra Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par klātienes 
pārbaudēm un apskatēm, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu 
un citām nelikumībām, un Regulu (ES) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas 
apkarošanai (OLAF), OLAF var veikt arī pārbaudes uz vietas un pārbaudes saskaņā ar procedūrām, kas 
noteiktas ar Eiropas Savienības tiesību aktiem Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzībai pret 
krāpšanu un citām nelikumībām. OLAF veiktās izmeklēšanas konstatējumu rezultātā var tikt sākts 
kriminālprocess valsts tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
 
 
 
14. CITI NOTEIKUMI 
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14.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 
saistības, kā arī iespējas veikt Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 
14.2. Līdzēji ievēro no otra Līdzēja saņemtās informācijas konfidencialitāti, neizpauž šādu informāciju 
trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 
un kārtībā. Konfidencialitātes nosacījums attiecas uz informāciju, kas Līdzējiem kļuvusi pieejama Līguma 
izpildes gaitā, tai skaitā rakstisku informāciju, mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru 
citu informāciju, neatkarīgi no informācijas nodrošināšanas veida, laika un vietas.   
14.3. Līguma darbības laikā, Līdzējiem abpusēji vienojoties, var tikt veikti Līguma grozījumi Publisko 
iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā 
jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi 
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
14.4. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

14.5. Jebkuru strīdu, kas rodas izriet vai ir saistīts ar Līguma izpildi Līdzēji mēģinās atrisināt sarunu vai 
vienošanās ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt sarunu vai vienošanās ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas tiks 
dots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 

14.6. Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz Līguma noslēgšanu un 
Līguma priekšmetu, kas veiktas pirms Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc Līguma parakstīšanas. 
Šis nosacījums neattiecas uz visu Iepirkuma dokumentāciju un Pārdevēja (Pretendenta) iesniegto 
piedāvājumu. 

14.7. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē 
spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumā spēkā esošās 
normatīvo aktu prasības. 

14.8. Par Līgumā izpildei būtisko rekvizītu (juridiskais statuss, atrašanās vieta u.c.) maiņu Līdzēji nekavējoties 
informē viens otru. 

14.9. Līgums parakstīts 2 (divi) eksemplāros, katrs uz 21 (divdesmit viena) lapas, pa vienam eksemplāram 
katram Līdzējam. Līgumam ir 4 pielikumi uz 13 (trīspadsmit) lapām.  
 

15. LĪGUMA PIELIKUMI 
1. pielikums - Tehniskā specifikācija; 
2. pielikums -Tehniskais /Finanšu piedāvājums; 
3. pielikums - Pasūtījuma forma; 
4. pielikums - Piegādātāja deklarācija. 

16. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pircējs: 
RB Rail AS 
Reģistrācijas Nr.40103845025 
PVN reģistrācijas Nr.LV40103845025 
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 8-7 
Rīga, LV-1010 
Banka: [●] 
Bankas kods: [●] 
Bankas konts: [●] 
 

Pārdevējs: 
SIA “ATEA” 
Reģistrācijas Nr.40003312822 
PVN reģistrācijas Nr.LV400003312822 
Juridiskā adrese: Ūnijas iela 15, Rīga, LV-1039 
Banka: [●] 
Bankas kods: [●] 
Bankas konts: [●] 
 

Valdes priekšsēdētājs 
Timo Rīhimeki ( Timo Riihimäki ) 
 

Valdes loceklis  
Jānis Ušvils 

Valdes loceklis 
Igns Degutis ( Ignas Degutis ) 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU  
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1. pielikums  
pie Līguma Nr. 8/2019-57 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
1. Iepirkuma Mērķis: 

Šī iepirkuma galvenais mērķis ir atrast piegādātāju, kurš ir gatavs piegādāt RB Rail AS uzņēmumam 
IT iekārtas un infrastruktūras preces. (turpmāk-preces). 
 

2. Apraksts: 
2.1. Piegādātājam, kurš piegādās preces, ir jābūt tiešsaistes IT preču katalogam (turpmāk-katalogs), 

katalogam jāsatur preču nosaukumi, to cenas. IT precēm ir jābūt no dažādiem ražotājiem, kā arī, 
katalogam jāsatur vismaz 100 000 (simts tūkstoš vienības) ar preču klāstu, kas ir pieejams uzreiz.  
Tiešsaistes katalogā ir jābūt iespējai preces apskatīt un iegādāties. Katalogā katrai precei ir jāuzrāda 
precīzs piegādes datums, cena, piegādes izmaksas, apraksts, preces pieejamība, garantija un citi 
nosacījumi pēc piegādātāja ieskatiem. 

2.2. Piegādātajam, kurš piegādās preces, ir jābūt komponentēm HP un Lenovo portatīvajiem datoriem 
un darbstacijām, jo RB Rail AS portatīvo datoru un darbstaciju klāsts ir veidots tikai no šo ražotāju 
produkcijas. 

2.3. Tiešsaistes katalogam jāsatur vismaz sekojošas kategorijas un apakškategorijas ar precēm (vai 
līdzīgas): 

2.3.1. Datoru piederumi un Serveri 
2.3.1.1. Datoru piederumi (Portatīvo datoru somas, Dokstacijas / Replikatori, Portatīvo 

datoru baterijas, Portatīvo datoru lādētāji, Portatīvo datoru un planšetdatoru 
piederumi, kā piemērām, dažādi kabeļi to savienojumam ar citām iekārtām, 
Ekrāna saudzētāji, Privātuma Filtri, Planšetdatoru un portatīvo datoru statīvi) 

2.3.1.2. Serveri (Rack, Tower serveri un to piederumi / komponentes) 
 

2.3.2. Monitori un Projektori 
2.3.2.1. Monitori (Monitori ar izšķirtspēju līdz 4k.) 
2.3.2.2. Projektori 

  
2.3.3. Printeri un Skeneri 

2.3.3.1. Printeri  
2.3.3.2. Skeneri 
2.3.3.3. Printeru izejmateriāli (Tonera kārtridži, Tintes tvertnes, toneru atkritumu 

kastes) 
 

2.3.4. Datu glabāšana un atmiņas 
2.3.4.1. Cietie diski (Ārējie cietie diski, Iekšējie cietie diski, Piezīmjdatoru cietie diski, 

SSD diski, Serveru cietie diski, Cieto disku ietvari) 
2.3.4.2. Operatīvā atmiņa RAM (DRAM, RDRAM, DDR4, DDR3) 
2.3.4.3. Flash atmiņa (Flash dziņi, Flash kartes, Flash lasītāji) 
2.3.4.4. Diskdziņi (CD, DVD, Blue-Ray) 
2.3.4.5. Datu krātuves kabeļi (SCSI, IDE, SATA, SAS, Optiskie, Legacy kabeļi) 

 
2.3.5. Tīkla iekārtas 

2.3.5.1. Komutatori un centrmezgli (Sākot no 5 portu komutatoriem un līdz 10/100 
komutatoriem un centrmezgliem, Gigabit komutatoriem un centrmezgliem, 
Pārvaldāmi komutatori, Nepārvaldāmi komutatori, Tīkla centrmezgli, 
Komutatoru paplašināšanas moduļi) 

2.3.5.2. Bezvadu (Bezvadu IP kameras, Bezvadu maršrutētāji, Bezvadu piekļuves 
punkti) 

2.3.5.3. Tīkla kabeļi (Vītā pāra kabeļi, Koaksiālie kabeļi, Optiskie kabeļi, Patch kabeļi, 
Patch paneļi, Crossover kabeļi, Tīkla kabeļi garie, Tīkla kabeļi, Tīkla kabeļu 
piederumi, Instrumenti un instrument piederumi) 
 

2.3.6. Komponentes un piederumi 
2.3.6.1. Klaviatūras un peles (Klaviatūras (Bezvadu un ar vadu), Peles (bezvadu un ar 

vadu), Klaviatūru un peļu komplektu (bezvadu un ar vadu), Klaviatūras un peļu 
aksesuāri (peļu paliktņi) 
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2.3.6.2. Kabeļi (Perifērijas kabeļi, Datu krātuves kabeļi, USB kabeļi, USB komutatori, 
FireWire kabeļi, HDMI kabeļi, Serial kabeļi, Parallel kabeļi, Specifiski kabeļi, 
kabeļu piederumi) 

2.3.6.3. Barošanas bloki (Auto lādētāji, bateriju adapter, bateriju lādētāji un adapter, 
lādējamās baterijas, lādētāji – Auto / USB, portatīvo datoru auto lādētāji) 

2.3.6.4. Barošanas aksesuāri (tīkla barošanas iekārtas (PoE ) 
2.3.6.5. Elektroenerģijas aizsardzības iekārtas (UPS gans atsevišķi gan RAC 

iebūvējami) 
2.3.6.6. Baterijas (Universālās baterijas, Pogas tipa baterijas, Specifiskas baterijas, 

Portatīvo datoru baterijas) 
2.3.6.7. Aksesuāri (Portatīvo datoru somas, Portatīvo datoru barošanas adapter / 

lādētāji, Privātuma filtri, Portatīvo datoru portu replikatori / dokstacijas, 
Tīrīšanas aksesuāri) 

2.3.6.8. Audio (Austiņas ar un bez mikrofona) 
Pretendenta piedāvātajai  drukas iekārtai, monitoriem un IKT infrastruktūrai jāatbilst Ministru 
kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumos Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to 
piemērošanas kārtība” noteiktajām prasībām.  

 
3.     Maksājumi 
3.1. Preču piegādātājs piestāda vienu pavadzīmi par kalendārā mēneša laikā veiktajiem un 

piegādātajiem pasūtījumiem. 
3.2. RB Rail AS veic samaksu par katru pavadzīmi ne vēlāk kā 30 dienas pēc tā saņemšanas. 

 
4. Piegāde 
4.1. Preču piegāde uz ofisu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra 8 -7 : 2 (divu) nedēļu laikā no pasūtījuma 

saņemšanas dienas  saskaņā ar Līgumu vai saskaņā ar katalogā norādīto termiņu, ja tas ir īsāks. Ja 
prece tiek pasūtīta katalogā un pasūtījuma veikšanas brīdī nav pieejama, piegādes termiņš tiek 
noteikts saskaņojot pasūtījumu.  

4.2. Visas preces tiek piegādātas uz RB Rail AS galveno ofisu pēc adreses: 
RB Rail AS, K.Valdemāra 8-7, Rīga, LV-1010, Latvija. Nepieciešamības gadījumā, puses var vienoties 
par citu preču  piegādes vietu. 

4.3. Piegādes cenai no kataloga jābūt skaidri norādītai pie pasūtījuma noformēšanas. 
 

5. Galvenie garantijas nosacījumi 
5.1. Minimālais preču garantijas termiņš ir 1 (viens) gads vai ražotāja noteiktais garantijas termiņš, 

atkarībā no tā, kurš termiņš ir garāks. 
5.2. Defektīvas preces apmaiņas termiņš- 2 (divas) nedēļas no Garantijas defektācijas akta sastādīšanas 

dienas. 
5.3. Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojāto Preču transportēšanu pie piegādātāja, un 

no tā atpakaļ Pasūtītājam. 
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Tehniskais /Finanšu piedāvājums 

[●] 

2. pielikums  
pie Līguma Nr. 8/2019-57 
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3. pielikums  
pie Līguma Nr. 8/2019-57 

 
PASŪTĪJUMA FORMA Nr._ 

 
Rīgā        201__. gada _______ 

 
Nr. Prece Preces cena 

vienības (bez PVN) 
Daudzums Preču piegādes 

vieta/cena 
Preces 

piegādes 
termiņš 

Preču piegādes 
īpašie (citi) 
noteikumi/  

 

Summa EUR, bez 
PVN 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

 Kopējā summa bez PVN  
 Kopējā summa bez PVN (ar atlaidi)*  

*atlaidi piemēro saskaņā ar Līguma noteikumiem ___% apmērā. 
 

Pušu banku rekvizīti doti Līgumā  
 
Pircēja pilnvarota persona:_____________/tālr. ______/e-pasts________ 
 
Pārdevēja pilnvarota persona: _____________/tālr. _________/e-pasts_____. 
 
 
Pircējs:        Pārdevējs: 
 
_____________       ______________ 
 
 



 
4. pielikums 

pie Līguma Nr. 8/2019-57 

P I E G Ā D Ā T Ā J A  D E K L A R Ā C I J A  

Es, apakšā parakstījies SIA “ATEA”, reģ. Nr. 40003312822  pilnvarotais pārstāvis apņemos: 

1. Bez jebkādas diskriminācijas ievērot darbinieku tiesības brīvi organizēt, veicināt un aizstāvēt savas 
intereses un vadīt kopīgas sarunas, kā arī pasargāt attiecīgos darbiniekus no jebkādas darbības vai 
cita veida diskriminācijām, kas saistītas ar darbinieku tiesībām dibināt, darboties arodbiedrībās un 
slēgt koplīgumus; 

2. Neizmantot jebkādas formas piespiedu vai obligāto darbu, tai skaitā, bet ne tikai, nenodarbināt 
cilvēkus pret viņu pašu gribu, kā arī nepieprasīt ‘depozītu’ iemaksu vai personu apliecinošus 
dokumentus, uzsākot darba tiesiskās attiecības; 

3. Nenodarbināt: (a) bērnus vecumā līdz 15 gadiem vai vecākus jauniešus, ja to vecums nesasniedz 
valsts vai valstu, kur pilnīgi vai daļēji tiek izpildīts līgums, normatīvajos aktos noteikto minimālo 
nodarbinātības vecumu vai vecumu, līdz kuram valstī vai valstīs noteikta obligātā izglītība, attiecīgi, 
kurš nosaka lielāku vecumu; (b) personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, lai izpildītu darbu, kas pēc 
rakstura un apstākļiem, kuros darbs tiek izpildīts, kaitēs šo personu veselībai, drošībai vai tikumiem; 

4. Nodrošināt vienlīdzīgas iespējas un attieksmi attiecībā uz nodarbinātību un profesiju un bez 
jebkādas diskriminācijas – neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, reliģiskās vai 
politiskās pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes vai citu valstu vai valstu, kur pilnīgi vai daļēji 
tiek izpildīts līgums, normatīvajos aktos minēto iemeslu dēļ; 

5. Regulāri, nepārsniedzot viena mēneša intervālu, izmaksāt attiecīgajiem darbiniekiem pilnu darba 
algu, tiešā un likumiskā veidā; uzturēt atbilstošu šo maksājumu uzskaiti. Atskaitījumi no algas tiks 
veikti saskaņā ar nosacījumiem un apjomu, kas paredzēti piemērojamos tiesību aktos, regulās vai 
koplīgumos, un attiecīgie darbinieki tiks informēti par šiem atskaitījumiem katra maksājuma laikā. 
Darba algām, darba laikam un citiem darba nosacījumiem jābūt vienlīdz labvēlīgiem kā labākajiem 
vietējiem apstākļiem (piemēram, nosacījumi, kas iekļauti (i) koplīgumos, kas attiecas uz lielāko daļu 
darba devēju un darba ņēmēju; (ii) šķīrējtiesas lēmumos; vai (iii) piemērojamos normatīvajos aktos 
vai regulās), kas attiecināmi uz tās pašas industrijas vai nozares līdzīga rakstura darbu jomā, kurā tiek 
izpildīts darbs; 

6. Nodrošināt, ka: (a) darba vietas, tehnika, aprīkojums un piegādātāja kontrolē esošie procesi ir droši 
un nerada riskus veselībai; (b) ķīmiskās, fiziskās un bioloģiskās vielas un līdzekļi, kas atrodas 
piegādātāja kontrolē nerada riskus veselībai, un tiek piemēroti atbilstoši drošības pasākumi; un (c) 
kur nepieciešams, tiek nodrošināti piemēroti aizsargtērpi un aizsarglīdzekļi, lai novērstu negadījumu 
riskus un nelabvēlīgu ietekmi uz veselību; 

7. Atbalstīt un respektēt starptautiski atzītās cilvēktiesības un neiesaistīties cilvēktiesību pārkāpumos; 
8. Radīt un uzturēt vidi, kurā pret visiem darbiniekiem izturas ar cieņu un respektu, un nepielietot 

nekādus vardarbības, seksuālās ekspluatācijas vai izmantošanas draudus, nekādas verbālās vai 
psiholoģiskās uzmākšanās vai ļaunprātīgu izmantošanu. Ne barga vai necilvēcīga attieksme, ne 
ietekmēšana vai miesas sodi, kā arī jebkāda veida draudi par šādām darbībām, netiks tolerēti; 

9. Pielietot efektīvu vides politiku un ievērot spēkā esošos tiesību aktus un regulas attiecībā uz vides 
aizsardzību, kad vien iespējams, atbalstīt piesardzīgu pieeju vides jautājumos, uzsākt iniciatīvas, lai 
veicinātu lielāku atbildību par vidi un videi draudzīgu tehnoloģiju izplatību, kas sekmēs pareizu 
aprites cikla praksi; 

10. Identificēt un uzraudzīt ķīmiskos un citus materiālus, kas apdraudētu vidi noplūdes gadījumā, lai 
nodrošinātu drošu apstrādi, kustību, uzglabāšanu, pārstrādi vai atkārtotu izmantošanu un 
atbrīvošanos no tiem; 

11. Pirms atbrīvošanās no notekūdeņiem, kā arī saimnieciskās darbības un rūpniecisko procesu 
rezultātā iegūtajiem un sanitāro iekārtu radītajiem cietajiem atkritumiem, tos uzraudzīt, kontrolēt 
un attiecīgi apstrādāt; 

12. Pirms atbrīvošanās no gaistošajām organisko savienojumu, aerosolu, korodantu, daļiņu, ozona 
slāņa noārdošajām un saimniecisko darbību rezultātā iegūto sadedzināšanas blakusproduktu 
emisijām, tās uzraudzīt, kontrolēt un attiecīgi apstrādāt; 

13. Visu veidu atkritumus, ieskaitot ūdens un enerģijas atkritumus, samazināt vai izskaust tos to 
pirmavotā vai arī pielietojot tādas darbības kā ražošanas, apkopes un iekārtu procesu pārveidošanu, 
materiālu substitūciju, saglabāšanu, pārstrādāšanu un atkārtotu izmantošanu; 
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14. Ievērot augstākos morāles un ētikas standartus, ievērot vietējos tiesību aktus un neiesaistīties 
nekāda veida korupcijā, tajā skaitā, bet ne tikai, izspiešanā, krāpšanā vai kukuļošanā; 

15. Darīt zināmu (a) jebkuru situāciju, kas var izrādīties interešu konflikts, tajā skaitā, bet ne tikai, ja kāds 
Piegādātājs vai ar Piegādātāju saistīts uzņēmums ir veicis ieteikumus Labuma Guvējam vai 
Īstenošanas struktūrai vai kādā citā veidā bijis iesaistīts iepirkuma procesa sagatavošanā; un (b) ja 
kāds Labuma Guvēju vai Īstenošanas struktūru pārstāvis, profesionālis līgumattiecībās ar Labuma 
Guvēju vai Īstenošanas struktūru vai apakšuzņēmējs ir jebkādā veidā tieši vai netieši ieinteresēts 
Piegādātāja saimnieciskajā darbībā vai tam ir jebkāda veida ekonomiskās saiknes ar Piegādātāju; 

16. Nepiedāvāt Labuma Guvēju vai Īstenošanas struktūru darbiniekiem nekāda veida labumus, 
piemēram, bezmaksas preces vai pakalpojumus, darba vai ieņēmumu gūšanas iespējas ar mērķi 
veicināt Piegādātāja uzņēmējdarbību ar Labuma Guvējiem vai Īstenošanas struktūrām; 

17. Atturēties no iespējamas darba vietas piedāvāšanas tā brīža Labuma Guvēju vai Īstenošanas 
struktūru darbiniekiem, kā arī bijušajiem Labuma Guvēju vai Īstenošanas struktūru darbiniekiem, 
kas piedalījās iepirkuma procesā un uz kuriem saskaņā ar tiesību aktiem attiecas juridiski 
ierobežojumi materiālu labumu gūšanai vai darba tiesisko attiecību dibināšanai ar kādu no 
Piegādātājiem, kas piedalījies kāda iepirkuma procesā vai uz kuru attiecas līdzīgi attiecināmos 
normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, attiecināmajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos; 

18. Veicināt, ka mani iespējamie uzņēmējdarbības partneri pieņem šajā Piegādātāja Deklarācijā 
uzskaitītos principus, un sekmēt, ka mani piegādātāji īsteno šajā Piegādātāja Deklarācijā uzskaitītos 
principus; 

19. Neiepirkt preces, darbus un pakalpojumus no citiem Piegādātājiem: 
a. kuri vai kuru Valdes locekļi vai Padomes locekļi vai Piegādātāja iepirkumu veicēji vai cita persona, 

kas tiesīga pārstāvēt Piegādātāju darbībās ar apakšuzņēmējiem, ir vainojami, kādā no sekojošajiem 
noziegumiem un sodīti ar prokurora lēmumu vai tiesas spriedumu, kas ir stājies spēkā, kļuvis 
neapstrīdams un nepārsūdzams: 
i. kukuļu ņemšanā, kukuļu došanā, kukuļu piesavināšanā, kukuļošanas starpniecībā, aizliegta 

labuma gūšanu vai komerciālā uzpirkšanā, noziedzīgu organizāciju vadīšanā; 
ii. krāpšanā, piesavināšanās, noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizēšanā, cilvēku tirdzniecībā; 
iii. izvairīšanās no nodokļu un līdzīgu samaksu maksāšanas; 
iv. terorismā, terorisma finansēšanā, aicinājumā uz terorismu, terorisma draudu izteikšanā vai 

personu vervēšanā un apmācībā terora aktu veikšanā;  

b. kuri, ar kompetentas iestādes lēmumu vai tiesas spriedumu, kas ir stājies spēkā, kļuvis neapstrīdams 
un nepārsūdzams, ir vainojami darba tiesību pārkāpumā:  

i. nodarbinot vienu vai vairākus pilsoņus, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un kas 
nelikumīgi uzturas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā; 

ii.   nodarbinot vienu personu bez rakstveidā noslēgta darba līguma, piemērojamajos normatīvajos 
aktos un regulās norādītajā laika periodā neiesniedzot par attiecīgo personu informatīvu 
deklarāciju, kas jāiesniedz par personām, kas uzsāk darbu;  

c. kuri ar kompetentas iestādes lēmumu vai tiesas spriedumu, kas ir stājies spēkā, kļuvis neapstrīdams 
un nepārsūdzams, ir vainojami konkurences tiesību pārkāpumā par vertikālu vienošanos, kā mērķis 
ir ierobežot pircēja iespējas noteikt tālākpārdošanas cenas, vai horizontālu karteļa vienošanos, 
izņemot, kad atbildīgā iestāde, kurai jānosaka konkurences tiesību pārkāpuma esamību, ir 
kandidātu vai pretendentu atbrīvojusi no vai samazinājusi soda naudu iecietības programmas 
ietvaros; 

d. kuriem ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 
piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums; tādā gadījumā es 
izvērtēšu attiecīgā Piegādātāja iespēju piedalīties iepirkumā), kuru saimnieciskā darbībā ir apturēta 
vai kuram ir uzsākta bankrota procedūra vai kurš tiek likvidēts; 

e. Kuram valstī, kurā tiek rīkots iepirkums vai Piegādātājs ir reģistrēts vai ir pastāvīgā dzīvesvieta, ir 
nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 
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Valdes loceklis  

Jānis Ušvils  
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU 

attiecīgajā valstīm pārsniedz parāda slieksni, kāds noteikts attiecīgās valsts publisko iepirkumu 
normatīvajos aktos. 


