
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Bankas iepirkuma komisijas 

2019. gada 4. aprīļa sēdes lēmumu, 

 

 

R. Jakovļevs 

Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijas vadītājs 

KANDIDĀTU ATLASES NOLIKUMS 

Par munīcijas un speciālo līdzekļu piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības 

pārvaldei 

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS 

1.1. LB/2019/30 

2. PASŪTĪTĀJS 

2.1. Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050 

3. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS 

3.1. Slēgts konkurss 

4. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS, TĀ DAĻAS UN CPV KODI 

4.1. Iepirkuma priekšmets – munīcijas un speciālo līdzekļu (tālāk tekstā arī – prece) 

piegāde Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei atbilstoši uzaicinājumā iesniegt 

piedāvājumu noteiktajām prasībām. 

4.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts šādās atsevišķās iepirkuma priekšmeta daļās: 

4.3. Indikatīvu iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju ieinteresētie piegādātāji var 

saņemt papīra dokumenta veidā vai PDF faila formātā, nosūtītu uz ieinteresētā 

piegādātāja norādīto e-pasta adresi vai ierakstītu CD matricā, no kandidātu atlases 

nolikuma (tālāk tekstā – Nolikums) 6.6. punktā norādītās pasūtītāja kontaktpersonas, 

iepriekš noformējot, parakstot un iesniedzot pasūtītājam Nolikuma 2. pielikumā 

Nr.p.k. Nosaukums Atbilstošākais CPV kods 

I daļa Elektrošoka ierīces 
35000000-4 Drošības, ugunsdzēsības, policijas 

un aizsardzības aprīkojums 

II daļa 
40 x 46 mm kalibra 

neletālā munīcija 
35331500-8 "Patronas" 

III daļa 
9 x 19 mm Luger 

kalibra munīcija 
35331500-8 "Patronas" 
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pievienoto konfidencialitātes vienošanos, kā arī norādot iepirkuma priekšmeta daļu, par 

kuru ieinteresētais piegādātājs vēlas saņemt informāciju. 

5. LĪGUMU IZPILDES VIETA UN LAIKS 

5.1. Līguma izpildes (preces piegādes) laiks ne vēlāk, kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā 

no līguma spēkā stāšanās dienas.  

5.2. Līgumu izpildes (preces piegādes) vieta: DDP, Bezdelīgu iela 3, Rīga, Latvija, 

Incoterms 2010. 

6. PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS 

UN KĀRTĪBA 

6.1. Kandidāts pieteikumu var iesniegt vienā vai vairākās iepirkuma priekšmeta daļās. 

6.2. Pieteikuma dokumentus noformē atbilstoši Nolikuma prasībām, latviešu vai angļu 

valodā, cauršuj (caurauklo) un paraksta. 

6.3. Pieteikuma dokumentus ievieto slēgtā aploksnē. Aploksni nosūta pa pastu 

(saņemšanas termiņš Latvijas Bankā – līdz 2019. gada 30. aprīlim plkst. 10.00) vai 

iesniedz Latvijas Bankā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (ieeja no Noliktavas ielas), 

darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.30 (piektdienās un pirmssvētku dienās no 

plkst. 8.30 līdz plkst. 16.15) līdz 2019. gada 30. aprīlim plkst. 10.00, parakstoties 

pieteikuma iesniegšanas veidlapā. Tālrunis uzziņām +371 67022300, e-pasts: 

konkursi@bank.lv. 

6.4. Uz aploksnes norāda: 

6.4.1. pasūtītāja adresi: Latvijas Bankas iepirkuma komisija, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 

LV-1050; 

6.4.2. slēgtajam konkursam "Par munīcijas un speciālo līdzekļu piegādi Latvijas Bankas 

Aizsardzības pārvaldei", iepirkums LB/2019/30; 
6.4.3. kandidāta nosaukumu un adresi. 

6.5. Pieteikumu atvēršana notiek pieteikumu atvēršanas sanāksmē Latvijas Bankas 

apspriežu telpā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, tūlīt pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

6.6. Pieteikumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas, par to 

iepriekš informējot pasūtītāja kontaktpersonu – Aizsardzības pārvaldes darbinieku Juri 

Kušķi (tālr. +371 67022450; e-pasts: konkursi@bank.lv) vai Aizsardzības pārvaldes 

vadītāja vietnieku Sandi Mackēviču (tālr. +371 67022579; e-pasts: konkursi@bank.lv). 

6.7. Pieteikumus, kas iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā termiņa vai nav noformēti atbilstoši 

Nolikuma 6.3. vai 6.4. punktā noteiktajām prasībām, vai nav sagatavoti latviešu vai angļu 

valodā, nepieņem un atdod, vai nosūta iesniedzējam. 

7. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA 

7.1. Kandidātu atlasei kandidāts iesniedz šādus dokumentus: 

7.1.1. ja kandidāts nav reģistrēts Latvijas Republikā, kandidāta reģistrācijas apliecības 

kopiju; 

7.1.2. kandidāta pieteikumu atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā noteiktajai formai; 

7.1.3. informāciju par kandidāta laika posmā no 2009. gada (ieskaitot) līdz pieteikuma 

iesniegšanas dienai gūto pieredzi: 

7.1.3.1. ja kandidāts iesniedz pieteikumu iepirkuma priekšmeta I daļā – vismaz 1 (viena) 

speciālo līdzekļu, kas ir paredzēti sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valsts un 
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pašvaldību institūciju vajadzībām, piegādes pasūtījuma izpildē, informāciju iekļaujot 

Nolikuma 1. tabulā; 

7.1.3.4. ja kandidāts iesniedz pieteikumu iepirkuma priekšmeta II daļā – vismaz 3 (trīs) 

Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto militāro ieroču, munīcijas vai 

speciālo līdzekļu piegādes pasūtījuma izpildē, informāciju iekļaujot Nolikuma 2. tabulā; 

7.1.3.5. ja kandidāts iesniedz pieteikumu iepirkuma priekšmeta III daļā – vismaz 3 (trīs) 

9 x 19 mm Luger kalibra munīcijas piegādes pasūtījuma izpildē, informāciju iekļaujot 

Nolikuma 3. tabulā; 

1. tabula 

Nr. 
p.k. 

Pasūtītāja 

nosaukums 

Informācija par elektrošoka ierīču 

piegādi 

(norādot piegādes datumu) 

Pasūtītāja 

kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, 
tālruņa numurs, 
e-pasta adrese 

1.    

(..)    

 

2. tabula 

Nr. 
p.k. 

Pasūtītāja 

nosaukums 

Informācija par Eiropas Savienības 

Kopējā militāro preču sarakstā minēto 

militāro ieroču, munīcijas vai speciālo 

līdzekļu piegādi 

(norādot piegādāto ieroču, munīcijas vai 

speciālo līdzekļu veidu un piegādes 

datumu) 

Pasūtītāja 

kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, 
tālruņa numurs,  
e-pasta adrese 

1.    

2.    

3.    

(..)    

 

3. tabula 

Nr. 
p.k. 

Pasūtītāja 

nosaukums 

Informācija par 9 x 19 mm Luger kalibra 

munīcijas piegādi 
(norādot piegādes datumu) 

Pasūtītāja 

kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, 
tālruņa numurs,  
e-pasta adrese 

1.    

2.    

3.    

(..)    

 

7.1.4. speciālās atļaujas (licences), kas dod tiesības realizēt indikatīvajā tehniskajā 

specifikācijā norādīto munīciju vai speciālos līdzekļus atbilstoši tām iepirkuma 

priekšmeta daļām, kurās tiek iesniegts pieteikums, kopiju, t.i.: 

7.1.4.1. ja kandidāts iesniedz pieteikumu iepirkuma priekšmeta I daļā "Elektrošoka 

ierīces", tad kandidātam atbilstoši tā piedāvāt plānoto elektrošoka ierīču klasifikācijai ir 

nepieciešama Valsts policijas izsniegta licence, kas dod tiesības kandidātam realizēt 

attiecīgos speciālos līdzekļus; 

7.1.4.2. ja kandidāts iesniedz pieteikumu iepirkuma priekšmeta II daļā "40 x 46 mm 

kalibra neletālā munīcija", tad kandidātam atbilstoši tā piedāvāt plānotās munīcijas 

klasifikācijai ir nepieciešama Valsts policijas izsniegta licence, kas dod tiesības 

kandidātam realizēt attiecīgo munīciju, vai Aizsardzības ministrijas speciālā atļauja 
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(licence) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām 

precēm; 

7.1.4.3. ja kandidāts iesniedz pieteikumu iepirkuma priekšmeta III daļā "9 x 19 mm Luger 

kalibra munīcija", tad kandidātam atbilstoši tā piedāvāt plānotās munīcijas klasifikācijai 

ir nepieciešama Valsts policijas izsniegta licence, kas dod tiesības kandidātam realizēt 

attiecīgo munīciju, vai Aizsardzības ministrijas speciālā atļauja (licence) komercdarbībai 

ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm; 

7.1.5. ja kandidāts nav reģistrēts Latvijas Republikā, informāciju, kas apliecina, ka 

kandidāts ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tā reģistrācijas valsts normatīvo 

aktu prasībām iepirkuma priekšmeta daļā, kurā kandidāts iesniedzis pieteikumu, 

paredzēto preču piegādes veikšanai; 

7.1.6. ja kandidāts vai persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās savas atbilstības no 

Nolikuma 8.2.9. punkta izrietošajām kvalifikācijas prasībām apliecināšanai (tālāk tekstā – 

saistītā persona), nav reģistrēta Latvijas Republikā, izziņas, ko izsniegusi kandidāta vai 

saistītās personas reģistrācijas valsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka uz 

kandidātu vai saistīto personu nav attiecināms neviens no Aizsardzības un drošības jomas 

iepirkumu likuma 44. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā  (sk. Nolikuma 8.2.2. 

un 8.2.4.–8.2.8. punktu) noteiktajiem kandidātu izslēgšanas gadījumiem un uz personu, 

kura ir kandidāta vai saistītās personas valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā 

persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai saistīto 

personu darbībās, kas saistītas ar tās filiāli (tālāk tekstā – amatpersona), nav attiecināmi 

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmās daļas 1. punktā (sk. 

Nolikuma 8.2.2. punktu) noteiktie gadījumi. Ja par kandidāta vai saistītās personas 

amatpersonu atbilstoši kandidāta vai saistītās amatpersonas reģistrācijas valsts 

normatīvajiem aktiem nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi Aizsardzības un drošības 

jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmās daļas 1. punktā (sk. Nolikuma 8.2.2. punktu) 

noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kandidāts ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu 

skaidrojumu; 

7.1.7. ja kandidāts ir personu apvienība, personu apvienības dalībnieku vienošanos par 

personu apvienības izveidošanu. 

7.2. Ja kandidāts savas kvalifikācijas atbilstības no Nolikuma 8.2.9. punkta izrietošajām 

kandidātu atlases prasībām apliecināšanai balstās uz saistītās personas iespējām, 

kandidātu atlasei kandidāts papildus iesniedz šādus dokumentus: 

7.2.1. Nolikuma prasībām atbilstošu informāciju, kas apliecina saistītās personas 

atbilstību attiecīgajai no Nolikuma 8.2.9. punkta izrietošajai kvalifikācijas prasībai; 

7.2.2. saistītās personas un kandidāta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par 

sadarbību konkrētā līguma izpildē, kas pierāda, ka kandidāta rīcībā būs tam nepieciešamie 

saistītās personas resursi; 

7.2.3. ja saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, saistītās personas reģistrācijas 

apliecības kopiju. 

7.3. Ja kandidāts vai saistītā persona nav reģistrēta Latvijas Republikā, Latvijas Bankas 

iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) ir tiesīga pieprasīt kandidātam 10 (desmit) 

darbadienu laikā iesniegt izziņas, ko izsniegusi kandidāta vai saistītās personas 

reģistrācijas valsts kompetenta institūcija, kas apliecina, ka uz kandidātu vai saistīto 

personu nav attiecināmi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta 

pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā  (sk. Nolikuma 8.2.2. un 8.2.4.–8.2.8. punktu) 

noteiktie kandidātu izslēgšanas gadījumi un uz kandidāta vai saistītās personas 

amatpersonu nav attiecināmi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta 

pirmās daļas 1. punktā (sk. Nolikuma 8.2.2. punktu) noteiktie izslēgšanas gadījumi. 
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7.4. Nolikuma 7.1.6. punktā minētajai izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 6 (sešus) 

mēnešus pirms tās iesniegšanas dienas, ja izziņas izdevējs nav norādījis īsāku tās 

derīguma termiņu. 

8. KANDIDĀTU KVALIFIKĀCIJAS VĒRTĒŠANA UN ATLASE 

8.1. Kandidātu kvalifikācijas vērtēšanu un atlasi Latvijas Bankas iepirkuma komisija 

(tālāk tekstā – Komisija) veic slēgtās sēdēs, vērtējot katru pieteikumu atsevišķi saskaņā 

ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras 

dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

8.2. Komisija izslēdz kandidātu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 

neizskata kandidāta pieteikumu šādos gadījumos: 

8.2.1. kandidāts nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

8.2.2. kandidāts vai persona, kura ir kandidāta valdes vai padomes loceklis, 

pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas 

spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par 

vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 

uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar 

ietekmi, 

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

c) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai, 

d) dalība tādā personu grupā, kurā apvienojušās trīs vai vairāk personas, lai kopīgi izdarītu 

noziedzīgus nodarījumus mantkārīgā nolūkā, vai līdzdalība šādas personu grupas 

izdarītos noziedzīgos nodarījumos, ja par šādas personu grupas izdarītiem noziedzīgiem 

nodarījumiem likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ne mazāku par četriem 

gadiem, 

e) radioaktīvo vai bīstamo vielu, stratēģiskas nozīmes preču vai citu vērtību, sprāgstvielu, 

ieroču vai munīcijas pārvietošana pāri Latvijas Republikas valsts robežai jebkādā 

nelikumīgā veidā, 

f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas (izņemot 

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta trešajā daļā noteiktos 

gadījumus); 

8.2.3. pasūtītājs ir saņēmis valsts drošības iestādes atzinumu, ka iepirkuma līguma 

noslēgšana ar kandidātu var radīt draudus nacionālajai drošībai; 

8.2.4. kandidāts, izpildot iepriekš noslēgtu iepirkuma līgumu, nav ievērojis tos 

pienākumus, kas iepirkuma līgumā tam noteikti atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas 

iepirkumu likuma 21. un 22. pantā minētajiem noteikumiem, vai arī nav izpildījis iepriekš 

noslēgtu iepirkuma līgumu aizsardzības un drošības jomā, un pasūtītājs, kas ir bijis 

attiecīgā līguma puse, piegādātāja (kandidāta) pieļauto iepirkuma līguma pārkāpumu dēļ 

saskaņā ar noslēgtā iepirkuma līguma noteikumiem ir vienpusēji atkāpies no līguma un: 

a) kandidāts viena gada laikā pēc tam, kad pasūtītājs tam paziņojis par vienpusēju 

atkāpšanos no līguma, likumā noteiktajā kārtībā nav cēlis prasību tiesā pret pasūtītāju par 

iepirkuma līguma izpildi vai 

b) tiesa ar spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams, ir atzinusi pasūtītāja 

rīcību par pamatotu (izņemot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta 

trešajā un divpadsmitajā daļā noteiktos gadījumus); 

http://likumi.lv/doc.php?id=238803#p21
http://likumi.lv/doc.php?id=238803#p22
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8.2.5. kandidāts ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas 

izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai 

ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī; 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, 

kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (izņemot Aizsardzības un drošības 

jomas iepirkumu likuma 44. panta trešajā un divpadsmitajā daļā noteiktos gadījumus); 

8.2.6. kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies 

spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kurš izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības 

programmas ietvaros ir atbrīvojusi kandidātu no naudas soda vai naudas sodu 

samazinājusi (izņemot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta trešajā 

un divpadsmitajā daļā noteiktos gadījumus); 

8.2.7. ir pasludināts kandidāta maksātnespējas process, apturēta kandidāta saimnieciskā 

darbība, kandidāts tiek likvidēts (izņemot Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu 

likuma 44. panta otrajā daļā noteiktos gadījumus); 

8.2.8. ir konstatēts, ka kandidātam pieteikumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā Latvijā 

vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā 

no valstīm pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro). Attiecībā uz Latvijā 

reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem kandidātiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas 

ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 

sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā (izņemot Aizsardzības un drošības jomas 

iepirkumu likuma 44. panta divpadsmitajā daļā noteiktos gadījumus); 

8.2.9. kandidātam laika posmā no 2009. gada līdz pieteikuma iesniegšanas dienai nav 

bijusi pieredze: 

8.2.9.1. ja kandidāts iesniedz pieteikumu iepirkuma priekšmeta I daļā – vismaz 1 (viena) 

speciālo līdzekļu, kas ir paredzēti sabiedriskās kārtības nodrošināšanai valsts un 

pašvaldību institūciju vajadzībām, pasūtījuma izpildē; 

8.2.9.2. ja kandidāts iesniedz pieteikumu iepirkuma priekšmeta II daļā – vismaz 3 (trīs) 

Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto militāro ieroču, munīcijas vai 

speciālo līdzekļu piegādes pasūtījuma izpildē; 

8.2.9.3. ja kandidāts iesniedz pieteikumu iepirkuma priekšmeta III daļā – vismaz 3 (trīs) 

9 x 19 mm Luger kalibra munīcijas piegādes pasūtījuma izpildē; 

8.2.10. kandidātam attiecībā uz to iepirkuma priekšmeta daļu, kurā tas iesniedzis savu 

pieteikumu, nav kompetentas institūcijas izsniegtas, spēkā esošas un normatīvo aktu 

prasībām atbilstošas speciālās atļaujas (licences), kas dod kandidātam tiesības realizēt 

attiecīgajai iepirkuma priekšmeta daļai atbilstošās preces; 

8.2.11. kandidāts sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Aizsardzības 

un drošības jomas iepirkumu likuma 44. pantā minētajiem noteikumiem vai saskaņā ar šo 

likumu noteiktajām kandidātu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto 

informāciju; 

8.2.12. uz kandidāta norādīto saistīto personu ir attiecināms kāds no Aizsardzības un 

drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem vai 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā minētie 

izslēgšanas gadījumi; 

8.2.13. citā Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā noteiktā gadījumā; 
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8.2.14. attiecībā uz kandidātu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai 

prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar 

filiāli, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē konkrētā līguma izpildi; 

8.2.15. uz personālsabiedrības biedru, ja kandidāts ir personālsabiedrība vai saistīto 

personu  ir attiecināmi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu 44. panta 

pirmajā daļā vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 pantā minētie izslēgšanas gadījumi. 

8.3. Ja kandidāts ir personu apvienība, tad: 

8.3.1. kandidātu atlases prasībām, kuras izriet no Nolikuma 8.2.2.–8.2.8. un 

8.2.10. punkta, ir jāatbilst visiem personu apvienības dalībniekiem; 

8.3.2. kandidātu atlases prasībām, kuras izriet no Nolikuma 8.2.9. punkta, katrā iepirkuma 

priekšmeta daļā atsevišķi ir jāatbilst vismaz vienam personu apvienības dalībniekam; 

8.3.3. personu apvienībai, attiecībā uz kuru tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, 

būs jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (piemēram, jānodibina 

pilnsabiedrība), jānoslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–2280. pantam, 

vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai visiem personu 

apvienības dalībniekiem jāuzņemas solidāra atbildība par līguma saistību izpildi. 

8.4. Komisija izslēdz kandidātu no turpmākās dalības konkursā, kā arī noraida kandidāta 

pieteikumu, ja pieteikums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.5. Komisija uzaicinās iesniegt piedāvājumu tos kandidātus, kuru kvalifikācija un 

pieteikums atbildīs Nolikumā noteiktajām prasībām. 

9. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Lemt par kandidātu uzaicināšanu iesniegt piedāvājumus vai iepirkuma procedūras 

izbeigšanu vai pārtraukšanu. 

9.2. Izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos. 

9.3. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus. 

9.4. Pieprasīt, lai kandidāts precizē informāciju par savu pieteikumu, ja tas nepieciešams 

kandidātu atlasei. 

9.5. Informēt kandidātus par kandidātu atlases rezultātiem vai konkursa izbeigšanu vai 

pārtraukšanu 5 (piecu) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

9.6. Pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Nolikumu. 

9.7. Ja Komisija pieteikumu atvēršanas sanāksmē, atverot pieteikumu, konstatē, ka tas 

nav noformēts atbilstoši prasībām – nav cauršūts (caurauklots) –, Komisijai ir tiesības 

saņemtos pieteikuma dokumentus nekavējoties cauršūt (caurauklot), visiem Komisijas 

locekļiem par to parakstoties. 

9.8. Komisija ir tiesīga prasīt, lai pretendents – personu apvienība, attiecībā uz kuru 

pieņemts lēmums slēgt līgumu, – izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam 

(piemēram, pilnsabiedrībai) vai noslēdz sabiedrības līgumu atbilstoši Civillikuma 2241.–

2280. pantam, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, vai uzņemas 

solidāru atbildību par iepirkuma līguma saistību izpildi, ja Komisijas ieskatā tas būs 

nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 
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10. KANDIDĀTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

10.1. Kandidāts pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt 

iesniegto pieteikumu. 

10.2. Kandidāts, iesniedzot pieteikumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka pieteikums 

saņemts, turklāt ar norādi par pieteikuma saņemšanas laiku. 

10.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu, ja 

pieprasījums Komisijai iesniegts laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt 

papildu informāciju vēlāk nekā 4 (četras) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa 

beigām (e-pasts: konkursi@bank.lv; fakss – +371 67022420; adrese – Latvijas Bankas 

iepirkuma komisijai, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050), pieprasījumā norādot 

iepirkuma numuru un konkursa nosaukumu. 

10.4. Kandidātam vai tā pārstāvim ir tiesības piedalīties pieteikumu atvēršanas sanāksmē, 

par to iepriekš informējot Nolikuma 6.6. punktā norādīto pasūtītāja kontaktpersonu. 

11. CITI NOTEIKUMI  

11.1. Kandidāta iesniegts konkursa pieteikums ir pierādījums, ka kandidāts: 

11.1.1. ir iepazinies ar Nolikumu; 

11.1.2. ir, sapratis un, pieņēmis konkursa noteikumus, un tie nenostāda kandidātu 

neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem kandidātiem. 

11.2. Iesniegtie pieteikumi, netiek atdoti atpakaļ kandidātiem. 

11.3. Par pieteikuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

11.4. Visi strīdi un domstarpības starp pasūtītāju un kandidātiem tiks risināti sarunu ceļā. 

Ja sarunu rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskatīs Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.5. Nolikums sagatavots uz 13 (trīspadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) 

lapām un 2. pielikums uz 3 (trim) lapām. 

                                                               * * * 
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1. pielikums 

2019. gada 4. aprīļa 

kandidātu atlases nolikumam 

(iepirkums LB/2019/30) 

 

KANDIDĀTA PIETEIKUMA FORMA 

 

Ar šo ____________________ (kandidāta nosaukums) (tālāk tekstā – Kandidāts) 

iesniedz savu pieteikumu dalībai Latvijas Bankas rīkotajā slēgtajā konkursā "Par 

munīcijas un speciālo līdzekļu piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei" 

(iepirkuma identifikācijas Nr. LB/2019/30; tālāk tekstā – Konkurss). 

 

Informācija par Kandidātu 

Kandidāta statuss 

(atzīmē atbilstošo) 
 juridiska persona 

 juridisku personu apvienība 

(nereģistrēta) 

 reģistrēta personālsabiedrība 

 cits statuss – _______________ (norāda 

Kandidātam atbilstošu statusu) 

Informācija par iepirkuma priekšmeta 

daļām, attiecībā uz kurām Kandidāts 

iesniedz savu pieteikumu 

(atzīmē atbilstošo/-ās iepirkuma 

priekšmeta daļas) 

 Iepirkuma priekšmeta I daļa 

"Elektrošoka ierīces" 

 Iepirkuma priekšmeta II daļa "40 x 46 

mm kalibra neletālā munīcija" 

 Iepirkuma priekšmeta III daļa "9 x 19 

mm Luger kalibra munīcija" 

 

Informācija par Kandidātu* (norāda 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi, kā arī, ja Kandidāts ir 

personu apvienība, katra personu 

apvienības dalībnieka lomu iepirkuma 

līguma izpildē) 

 

Kontaktinformācija, kas Konkursa 

ietvaros izmantojama saziņai ar Kandidātu 

(norāda pasta adresi, e-pasta adresi un 

faksa numuru, kā arī Kandidāta 

kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu 

un tālruņa numuru) 

 

Informācija par citu/-ām personu/-ām 

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

u iespējām konkrētā/-o līguma/-u izpildei 

balstās Kandidāts atbilstoši kandidātu 

atlases nolikuma 7.2. punkta prasībām 

(norāda nosaukumu, reģistrācijas 

numuru, juridisko adresi un saistītās 

personas lomu** iepirkuma līguma 

izpildē) 

 

Piezīmes 

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

dalībnieku. Savukārt, ja Kandidāts ir personālsabiedrība, attiecīgo informāciju sniedz par katru 

personālsabiedrības biedru. 
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** Sniedz informāciju par līguma izpildes pasākumiem, kurus Kandidāts nodos saistītajai personai, un/vai 

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

Kandidātam nodoti. 

Apliecinām, ka: 

1) Kandidāts neatbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta 

pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 panta pirmajā daļā minētajiem kandidāta izslēgšanas no turpmākas dalības iepirkuma 

procedūrā nosacījumiem (sk. kandidātu atlases nolikuma 8.2.2.–8.2.8. punktu); 

2) uz personām, kuras ir Kandidāta vai saistītās personas valdes vai padomes locekļi, 

pārstāvēttiesīgās personas vai prokūristi, vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt 

Kandidātu vai saistīto personu darbībās, kas saistītas ar tās filiāli, neattiecas Aizsardzības 

un drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta pirmās daļas 1. punktā un Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi 

(sk. kandidātu atlases nolikuma 8.2.2. punktu); 

3) uz saistīto personu neattiecas Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu 

44. panta pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 

11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi (norāda, ja Kandidāts saistītās personas piesaisti 

ir paredzējis); 

4) Kandidāta pieteikumā iekļautās ziņas ir precīzas un patiesas; 

6) Kandidāta pieteikums ir atbilstošs visām kandidātu atlases nolikumā izvirzītajām 

prasībām; 

7) Kandidāts ievēro un ievēros visas spēkā esošās Latvijas Republikā ieviestās 

starptautiskās sankcijas un noteiktās nacionālās sankcijas, t.sk. Eiropas Savienības 

Padomes 2014. gada 31. jūlija regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem 

saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, un Eiropas Savienības 

Padomes 2014. gada 23. jūnija regulu Nr. 692/2014 par ierobežojumiem attiecībā uz 

Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu Savienībā, reaģējot uz Krimas un 

Sevastopoles nelikumīgo aneksiju. 

 

Personas, kura ir tiesīga pārstāvēt Kandidātu, paraksts: ________________________ 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: ______________________________________ 

 

Datums: _________________________  
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2. pielikums 

2019. gada 4. aprīļa 

kandidātu atlases nolikumam 

(iepirkums LB/2019/30) 

Rīgā 2019. gada __. _________ 

Projekts 

KONFIDENCIALITĀTES VIENOŠANĀS 

Nr. LB-07/2019/___ 

(iepirkums LB/2019/30) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas 

vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Latvijas Bankas valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 

88.3. apakšpunktu, no vienas puses, un ________________ (ieinteresētā piegādātāja 

nosaukums) (tālāk tekstā – IEINTERESĒTAIS PIEGĀDĀTĀJS) tās 

________________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas saskaņā ar 

________________ (pārstāvības tiesību pamats), no otras puses (abi kopā tālāk 

tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šo konfidencialitātes 

vienošanos (tālāk tekstā – VIENOŠANĀS). 

1. VIENOŠANĀS nosaka IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA un PASŪTĪTĀJA 

atbildību un noteikumus konfidenciālas informācijas glabāšanai, pieejamībai, 

izmantošanai, aizsardzībai un neizpaušanai (tālāk tekstā minētās darbības kopā – 

konfidenciālās informācijas pārvaldība). 

2. Konfidenciāla informācija ir jebkāda mutiska, rakstiska, elektroniska vai jebkādā citā 

veidā fiksēta informācija, kas nav publiski pieejama un kas ir iekļauta PASŪTĪTĀJA 

rīkotā slēgtā konkursa "Par munīcijas un speciālo līdzekļu piegādi Latvijas Bankas 

Aizsardzības pārvaldei" (iepirkums LB/2019/30; tālāk tekstā – Konkurss) tehniskajās 

specifikācijās (tālāk tekstā – Tehniskās specifikācijas) vai papildu informācijā, kuru 

PASŪTĪTĀJS sniedz IEINTERESĒTAJAM PIEGĀDĀTĀJAM saistībā ar 

Tehniskajām specifikācijām vai PASŪTĪTĀJA darbību. Konfidenciāla informācija 

ietver, bet nav ierobežota ar Tehniskajās specifikācijās minēto informāciju. 

3. IEINTERESĒTAIS PIEGĀDĀTĀJS apņemas nodrošināt konfidenciālas 

informācijas pārvaldību saskaņā ar šo VIENOŠANOS. IEINTERESĒTAJAM 

PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums pieprasīt un iegūt rakstisku apliecinājumu no 

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA darbiniekiem, pieaicinātiem ekspertiem, 

pilnvarotiem pārstāvjiem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai sadarbības partneriem 

par konfidencialitātes ievērošanu saskaņā ar VIENOŠANĀS noteikumiem. 

4. IEINTERESĒTAIS PIEGĀDĀTĀJS nav tiesīgs tieši vai netieši izpaust 

konfidenciālu informāciju trešajām personām, izņemot tos IEINTERESĒTĀ 

PIEGĀDĀTĀJA darbiniekus, pieaicinātos ekspertus, pilnvarotos pārstāvjus, 

apakšuzņēmējus, piegādātājus, sadarbības partnerus un to darbiniekus, kuri pirms 

konfidenciālas informācijas saņemšanas IEINTERESĒTAJAM PIEGĀDĀTĀJAM 

rakstiski apliecinājuši konfidencialitātes ievērošanu saskaņā ar VIENOŠANĀS 

noteikumiem. 
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5. IEINTERESĒTAIS PIEGĀDĀTĀJS apņemas izmantot konfidenciālu informāciju 

tikai šādiem mērķiem: 

5.1. lai sagatavotu un iesniegtu PASŪTĪTĀJAM pieteikumu atbilstoši PASŪTĪTĀJA 

organizētā Konkursa kandidātu atlases nolikuma prasībām; 

5.2. lai sagatavotu un iesniegtu PASŪTĪTĀJAM piedāvājumu atbilstoši PASŪTĪTĀJA 

organizētā Konkursa uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu prasībām; 

5.3. lai izpildītu starp PUSĒM Konkursa rezultātā iespējami noslēdzamā iepirkuma 

līguma saistības. 

6. IEINTERESĒTAIS PIEGĀDĀTĀJS apņemas nodrošināt pieeju konfidenciālai 

informācijai tikai tiem IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA darbiniekiem, pieaicinātiem 

ekspertiem, pilnvarotiem pārstāvjiem, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, sadarbības 

partneriem un to darbiniekiem, kam tā ir objektīvi nepieciešama, lai veiktu darbības, 

kas nepieciešamas VIENOŠANĀS 5. punktā minēto mērķu sasniegšanai, un tikai tādā 

apjomā, kāds šīm personām ir objektīvi nepieciešams tām uzticēto pienākumu izpildei. 

7. IEINTERESĒTAIS PIEGĀDĀTĀJS apņemas atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM jebkādus 

izdevumus un zaudējumus (t.sk. juridiskās aizstāvības un procesuālos izdevumus), kas 

saistīti ar PASŪTĪTĀJAM radītiem zaudējumiem, kaitējumiem vai pret PASŪTĪTĀJU 

celtām prasībām, ko tieši vai netieši izraisījis tas, ka IEINTERESĒTAIS 

PIEGĀDĀTĀJS, tā darbinieks, pieaicinātais eksperts, pilnvarotais pārstāvis, 

apakšuzņēmējs, piegādātājs, sadarbības partneris vai tā darbinieks neievēro 

VIENOŠANĀS noteikumus. 

8. Ja IEINTERESĒTAIS PIEGĀDĀTĀJS neiesniedz pieteikumu Konkursa kandidātu 

atlases nolikumā noteiktajā termiņā, neiesniedz piedāvājumu Konkursa uzaicinājumā 

iesniegt piedāvājumu noteiktajā termiņā, IEINTERESĒTAIS PIEGĀDĀTĀJS tiek 

izslēgts no dalības Konkursā, IEINTERESĒTAIS PIEGĀDĀTĀJS atsauc 

PASŪTĪTĀJAM iesniegto pieteikumu vai piedāvājumu, IEINTERESĒTAIS 

PIEGĀDĀTĀJS netiek atzīts par Konkursa uzvarētāju vai PASŪTĪTĀJS pārtrauc vai 

izbeidz Konkursu, tad IEINTERESĒTAIS PIEGĀDĀTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā 

pēc attiecīgā nosacījuma iestāšanās iznīcina jebkādu IEINTERESĒTĀ 

PIEGĀDĀTĀJA, tā darbinieku, pieaicinātā eksperta, pilnvarotā pārstāvja, 

apakšuzņēmēja, piegādātāja, sadarbības partnera vai to darbinieku rīcībā esošo 

rakstiskā, elektroniskā vai jebkādā citā veidā tehniski fiksēto konfidenciālo 

informāciju, t.sk. tās pavairotās kopijas, attiecīgo iznīcināšanas faktu PASŪTĪTĀJAM 

apliecinot rakstiski. Konfidenciālā informācija iznīcināma tā, lai zustu iespēja no 

attiecīgā informācijas nesēja konfidenciālo informāciju iegūt vai atjaunot. 

IEINTERESĒTAJAM PIEGĀDĀTĀJAM nav pienākums iznīcināt to konfidenciālo 

informāciju, kuras saglabāšana ir jānodrošina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

9. VIENOŠANĀS stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un paliek spēkā 

neierobežotu laiku. 

10. Jebkura pretenzija un strīds PUŠU starpā risināms savstarpēju pārrunu ceļā. Ja 

nesaskaņas nav šādi atrisināmas, tās tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

11. VIENOŠANĀS sagatavota uz 3 (trijām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 

viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs − pie IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA. 
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12. PUŠU juridiskās adreses un citi rekvizīti. 

12.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā 

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

12.2. IEINTERESĒTAIS PIEGĀDĀTĀJS – (nosaukums, adrese, komercreģistra 

nosaukums, reģistrācijas Nr., bankas nosaukums, norēķinu konta Nr., BIC kods). 

PASŪTĪTĀJS IEINTERESĒTAIS PIEGĀDĀTĀJS 

 

 

_________________________ 

 

2019. gada __. _____________ 

________________________ 

 

2019. gada __. ____________ 

 


