Rīgā 2019. gada ___.____________
LĪGUMS
Nr. LB-07/2019/308

Par munīcijas piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei
(iepirkums LB/2019/30)
Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS)
tās iepirkuma komisijas vadītāja Reiņa Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar
PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība"
88. punktu, un DEFENSA UAB (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS) tās pilnvarotās personas Linas
Mašanauskienes personā, kas rīkojas saskaņā ar 2019. gada 15. februāra pilnvaru, no otras puses
(abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu
(tālāk tekstā – LĪGUMS).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt munīciju Fiochhi Luger 9 FMJ
115 gr (tālāk tekstā – PRECE) Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei saskaņā ar konkursa
LB/2019/30 uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu prasībām, tehnisko specifikāciju (LĪGUMA 2.
pielikums) un PIEGĀDĀTĀJA piedāvāto cenu konkursa LB/2019/30 iepirkuma priekšmeta III
daļā "Munīcija 9 x 19 Luger" (LĪGUMA 3. pielikums).
2. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA
2.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt PRECI PASŪTĪTĀJAM (DDP Bezdelīgu iela 3, Rīga,
Latvija, Incoterms 2010) 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma stāšanās spēkā dienas.
2.2. PIEGĀDĀTĀJS vienlaikus ar PRECES piegādi iesniedz PASŪTĪTĀJAM
PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu. PASŪTĪTĀJS
paraksta PRECES piegādi apliecinošu dokumentu/rēķinu, apliecinot PRECES saņemšanas
faktu.
2.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PRECES saņemšanas pārbauda PRECES
atbilstību LĪGUMA prasībām, t.sk. veic ar PRECI (patronu skaits – 100 gab.) testa šaušanu ar
PASŪTĪTĀJA rīcībā esošajām GLOCK Ges.m.b.H. standarta komplektācijas GLOCK-17
modeļa pistolēm, to protokolējot saskaņā ar LĪGUMA 1. pielikumu, un pieņem PRECI, vai, ja
pārbaudes laikā konstatēti PRECES trūkumi vai attiecīgās PRECES kļūme testa šaušanas laikā,
iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI.
2.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PIEGĀDĀTĀJS ar saviem spēkiem un par
saviem līdzekļiem novērš PRECES trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA
parakstītu PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu.
2.5. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PRECES nodošanas un pieņemšanas akta
saņemšanas pārbauda PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem, t.sk. veic ar PRECI (patronu
skaits – 100 gab.) testa šaušanu ar PASŪTĪTĀJA rīcībā esošajām GLOCK Ges.m.b.H.
standarta komplektācijas GLOCK-17 modeļa pistolēm, to protokolējot saskaņā ar LĪGUMA
1. pielikumu, un pieņem PRECI, parakstot PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, vai, ja
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pārbaudes laikā konstatēti PRECES trūkumi vai attiecīgās PRECES kļūme testa šaušanas laikā,
iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECI.
2.6. PRECES piegādes diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS piegādājis PRECI PASŪTĪTĀJAM
un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES piegādi apliecinošu
dokumentu/rēķinu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 2.3. punktā noteiktajā kārtībā.
PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PRECES piegādes diena ir diena, kad
PIEGĀDĀTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un iesniedzis
PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, ja
PASŪTĪTĀJS pieņēmis PRECI LĪGUMA 2.5. punktā noteiktajā kārtībā.
3. PRECES KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA
3.1. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES kvalitāti 24 mēnešus no PRECES piegādes dienas
(tālāk tekstā – garantijas laiks).
3.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē PRECES trūkumus vai defektus, kuri nav radušies
PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības garantijas laikā iesniegt
PIEGĀDĀTĀJAM rakstisku pretenziju. PIEGĀDĀTĀJS novērš PRECES trūkumus vai
defektus par saviem līdzekļiem, veicot PRECES apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes PRECI un
iesniedzot PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES apmaiņas aktu 120 (simt
divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pretenzijas saņemšanas.
3.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PRECES un tās apmaiņas akta saņemšanas
pārbauda PRECES atbilstību LĪGUMA noteikumiem un pieņem PRECES apmaiņu, parakstot
PRECES apmaiņas aktu, vai iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt PRECES
apmaiņu.
3.4. PRECES trūkuma vai defekta novēršanas diena ir diena, kad PIEGĀDĀTĀJS novērsis
visus PASŪTĪTĀJA pretenzijā norādītos trūkumus un defektus, veicot PRECES apmaiņu, un
iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu PRECES apmaiņas aktu, ja
PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PRECES apmaiņu LĪGUMA 3.3. punktā noteiktajā kārtībā.
3.5. Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic PRECES apmaiņu LĪGUMA 3.2. punktā noteiktajā termiņā vai
apmaiņai piegādātā PRECE nav kvalitatīva, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem
uzdot citam piegādātājam piegādāt nepieciešamo PRECI tādā apjomā, kāds atbilst apmaināmās
PRECES apjomam. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums par saviem līdzekļiem samaksāt par cita
piegādātāja piegādāto PRECI 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas.
3.6. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PRECES trūkumu vai defektu novēršanas ietvaros apmainītās
PRECES kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgās PRECES trūkuma vai defekta
novēršanas dienas.
3.7. Ja PRECES apmaiņa nav iespējama vai tā nav labākais attiecīgo PRECES trūkumu vai
defektu novēršanas veids, PUSES ir tiesīgas rakstiski vienoties par citiem PRECES trūkumu
vai defektu novēršanas veidiem, termiņiem un kārtību, kādā attiecīgo PRECES trūkumu vai
defektu novēršana tiek pieņemta.
4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. LĪGUMA summa ir 14,620.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši, seši simti, divdesmit euro).
LĪGUMA summā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas LĪGUMA saistību izpildei,
t.sk. PRECES iegādes, piegādes un kvalitātes nodrošināšanas izmaksas, izņemot pievienotās
vērtības nodokli. Latvijas Republikā noteikto pievienotās vērtības nodokli maksā
PASŪTĪTĀJS Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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4.2. PASŪTĪTĀJS samaksā PIEGĀDĀTĀJAM LĪGUMA summu 10 (desmit) darbadienu laikā
pēc PRECES piegādes pieņemšanas un PRECES piegādi apliecinoša dokumenta/rēķina
saņemšanas.
5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Par LĪGUMA 2.1. punktā noteiktā termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no LĪGUMA summas
par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no LĪGUMA
summas.
5.2. Par LĪGUMA 3.2. punktā noteiktā PRECES trūkumu un defektu novēršanas termiņa
nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 2% (divu procentu) apmērā
no apmaināmās PRECES cenas (t.sk. PVN), bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no
apmaināmās PRECES cenas (t.sk. PVN).
5.3. PIEGĀDĀTĀJS veic līgumsoda samaksu PASŪTĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā
no PASŪTĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir
tiesības vienpusēji ieturēt PIEGĀDĀTĀJA maksājamo līgumsodu no LĪGUMĀ noteiktā
PASŪTĪTĀJA maksājuma.
5.4. Par LĪGUMA 4.2. punktā noteiktā samaksas termiņa kavējumu PASŪTĪTĀJS maksā
PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā maksājuma
summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no
kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu PIEGĀDĀTĀJAM
10 (desmit) darbadienu laikā no PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas
dienas.
5.5. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par
periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistību izpildes termiņa
un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.
5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no LĪGUMA saistību izpildes pienākuma.
6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. PUSE nav atbildīga par LĪGUMĀ noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā
radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt LĪGUMA slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt
vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (tālāk tekstā –
nepārvaramas varas apstākļi).
6.2. PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ,
nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz
nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu.
6.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā LĪGUMĀ noteikto saistību izpildes termiņš
automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku.
6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt LĪGUMĀ
noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu dokumentu.
7. KONFIDENCIALITĀTE
7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un LĪGUMU, izņemot publiski pieejamu
informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos
gadījumus.
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7.2. LĪGUMA 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu laiku
un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA vai, ja LĪGUMS izbeidzas
citādi.
8. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA
8.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji
atkāpties no LĪGUMA, rakstiski paziņojot par to PIEGĀDĀTĀJAM, šādos gadījumos:
8.1.1. ja PIEGĀDĀTĀJS kavē LĪGUMA 2.1. punktā vai 3.2. punktā noteikto termiņu vairāk
nekā 20 (divdesmit) darbadienas;
8.1.2. ja tiesā ierosināts PIEGĀDĀTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process;
8.1.3. ja LĪGUMU nav iespējams izpildīt tādēļ, ka LĪGUMA izpildes laikā attiecībā uz
PIEGĀDĀTĀJU vai citu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma
11.1 pantā noteiktu personu ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas
finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA saskaņā ar LĪGUMA 8.1.1. punktu,
PIEGĀDĀTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju
atkāpšanos no LĪGUMA saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit
procentu) apmērā no LĪGUMA summas.
8.3. Ja NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus,
PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no
LĪGUMA, rakstiski par to paziņojot otrai PUSEI.
9. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI
9.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar LĪGUMU, PUSES risina savstarpēju pārrunu
ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, izskata Latvijas
Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.
9.2. LĪGUMS sagatavots un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
10.1. LĪGUMA izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki:
10.1.1. parakstīt LĪGUMA 2.3. punktā minēto PRECES piegādi apliecinošo dokumentu/rēķinu,
tādējādi apliecinot PRECES saņemšanas faktu – Aizsardzības pārvaldes darbinieks [..] vai
Aizsardzības pārvaldes darbinieks [..] vai Aizsardzības pārvaldes darbinieks [..];
10.1.2. parakstīt LĪGUMA 2.4., 2.6. un 3.3. punktā minēto motivēto atteikumu, LĪGUMA 2.6.
punktā minēto PRECES nodošanas un pieņemšanas aktu, LĪGUMA 3.2. punktā minēto
pretenziju, LĪGUMA 3.3. punktā minēto PRECES apmaiņas aktu un LĪGUMA 3.7. punktā
minēto vienošanos, kā arī pieņemt LĪGUMA 2.4. punktā minēto lēmumu par PRECES
pieņemšanu – Aizsardzības pārvaldes vadītājs.
10.2. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz tajā noteikto
saistību pilnīgai izpildei.
10.3. LĪGUMA grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par LĪGUMA neatņemamu
sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.
10.4. LĪGUMA pielikumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas.
10.5. LĪGUMS uzrakstīts uz 10 (desmit) lapām, t.sk., tā 1. pielikums uz 2 (divām) lapām,
2. pielikums uz 1 (vienas) lapām un 3. pielikums uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros.
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Pēc LĪGUMA abpusējas parakstīšanas viens tā eksemplārs tiek nodots PASŪTĪTĀJAM, bet
otrs – PIEGĀDĀTĀJAM.
11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI
11.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka, K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, 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 LACBLV2X.
11.2. PIEGĀDĀTĀJS – UAB "DEFENSA", L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-2, LT-01122, Viļņa,
Lietuva, reģistrēta Lietuvas Republikas Juridisku Personu Reģistrā ar Nr. [..] un Lietuvas
Republikas Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar
Nr. [..]. Norēķinu konts AB SEB Bankā, Nr. [..].
PASŪTĪTĀJS
__________________
(Personiskais paraksts)

2019. gada __. __________

IZPILDĪTĀJS
__________________
(Personiskais paraksts)

2019. gada __. ___________
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1. pielikums
2019. gada ____. ________
līgumam Nr. LB-07/2019/308
(iepirkums LB/2019/30)

Munīcijas testēšanas protokols
Latvijas Bankas
Aizsardzības pārvaldes
Bruņojuma daļa
Protokols Nr. _____

2019. gada___. ______________

Munīcijas ___________________, 100 gab., testēšana saskaņā ar līguma LB-___/2019/___
nosacījumiem
TESTĀ NOSKAIDROJAMAIS UZDEVUMS:
Munīcijas kļūmju skaits
Testējamā munīcija
Kalibrs
Ražotājs

Testā izmantotie ieroči

Lodes tips
Lodes svars

Kalibrs

BC (pēc izvēles)

Nosaukums
Modelis

Sērijas Nr.

‒

Ražošanas
gads

Patronas ident. Nr.
Partijas nosaukums
Kapsele
Čaula
Vienas šaujamo patronu grupas skaits – 10 gab.
TESTS
Nr.
Atteikumi
Nr.
Grupa
Piezīmes
p.k.
(skaits)
p.k.
1.
10
6.
2.
10
7.
3.
10
8.
4.
10
9.
5.
10
10.
Piezīmes

Grupa
10
10
10
10
10

Atteikumi
(skaits)

Piezīmes
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ATZINUMS
Munīcijas kļūmju (atteikumu) skaits:
_______________________________________________
Izšauto patronu kopējais skaits:
___________________________________________________
Procentuālais kļūmju skaits uz _____ izšautajām patronām
Testu veica:

___________

________________

Testa rezultātus apstiprina:
Aizsardzības pārvaldes vadītājs
______________________
[..]

___________
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2. pielikums
2019. gada ____. ________
līgumam Nr. LB-07/2019/308
(iepirkums LB/2019/30)

Munīcijas 9 x 19 tehniskā specifikācija
1. Vispārējs apraksts
1.1. 9 x 19 Luger kalibra patronas
2.
2.1.

Tehniskā specifikācija
Kalibrs: 9 x 19 Luger

2.2.

Pielietošanas joma: patronām jābūt paredzētām
izmantošanai militārajā, policijas vai likumu sargājošajā
jomā
Lodes konstrukcija: FMJ
FMJ – angliski: Full Metal
Jacket
Lodes svars: 115 gr (greini)
Lodes sākuma enerģija (Eo): ne mazāka par 400 J
Šaujamieroču veids, ar ko patronas tiek lietotas: standarta
(sērijveida) pusautomātiskās pistoles un mašīnpistoles
bez klusinātāja, piemēram GLOCK-17, GLOCK-19,
H&K USP, H&K USP Compact, H&K MP5, Mini Uzi
Garantijai, t.sk. noturībai pret koroziju, jābūt ne mazākai
par 24 mēnešiem

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

3. Daudzums
3.1. 100,000 (simts tūkstoši) gab.

Piezīmes/skaidrojumi
9 x 19 mm, 9 mm Parabellum
u.c.
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3. pielikums
2019. gada ____. ________
līgumam Nr. LB-07/2019/308
(iepirkums LB/2019/30)
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