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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkums tiek organizēts, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 3. panta piekto daļu, un 
atbilstoši pasūtītāja Izņēmuma iepirkumu organizēšanas noteikumiem.  

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs – ESP-2022/17. 

1.3. Pasūtītājs – valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais 
reģistrācijas numurs 40003011203, Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija, turpmāk tekstā – 
Pasūtītājs. 

1.4. Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā. 

1.5. Iepirkuma priekšmets: 

1.5.1. Iepirkums ir dalīts daļās. Iepirkuma daļas nosaukums un priekšmets katrā daļā ir: 
1.5.1.1. 1.daļa: Single mode (SM) ITU-T G.652.D vai G.657.A1 optisko šķiedru 

kabeļi  ieguldīšanai sakaru kanalizācijā (Fca klase); 
1.5.1.2. 2.daļa: Single mode (SM) ITU-T G.652.D vai G.657.A1 optisko šķiedru 

kabeļi, iekštelpu instalācijas (Dca klase). 

1.5.2. Līgumcena: 

1.5.2.1. Pasūtītāja noteiktā līgumcena katrā daļā: 

1.5.2.1.1. 1.daļa – līdz EUR 19 000,00 (deviņpadsmit tūkstoši euro, 00 centi) 
bez pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). 

1.5.2.1.2. 2.daļa - līdz EUR 22 950,00 (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti 
piecdesmit euro, 00 centi) bez PVN. 

1.5.3. Pretendents iesniedz piedāvājumu vienā vai abās daļās atbilstoši iepirkuma 
nolikumam (turpmāk – Nolikums) un katras iepirkuma daļas tehniskajai 
specifikācijai. Piedāvājuma varianti nav paredzēti. 

1.5.4. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pasūtītājs pasūtīs kabeļus atbilstoši Pasūtītājam 
nepieciešamajiem iepirkuma apjomiem. Ievērojot Pasūtītāja saimnieciskās 
darbības vajadzības, Pasūtītājs var nepasūtīt kabeļus par visu  paredzamo 

apjomu, kas norādīts Tehniskajā piedāvājumā (6.1., 6.2. pielikums),  vai var 
pasūtīt lielāku apjomu, nekā Tehniskajā piedāvājumā norādītais apjoms, bet 
nepārsniedzot Nolikuma 1.5.2. punktā noteikto līgumcenu attiecīgā iepirkuma daļā, 
kā arī var nepasūtīt kabeļus par visu līgumcenu attiecīgā iepirkuma daļā.   

1.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko 
cenu katrā iepirkuma daļā. 

1.7. Iepirkuma gala rezultāts: 

1.7.2. Iepirkuma rezultātā katrā iepirkuma daļā tiks slēgts Iepirkuma līgums (turpmāk – 
Iepirkuma līgums) ar vienu Pretendentu, kas ir atzīts par iepirkuma uzvarētāju 
attiecīgajā iepirkumu daļā. 

1.7.3. Iepirkuma līguma darbības laiks – līdz 2023. gada 29. decembrim vai līdz 
Nolikuma 1.5.2. punktā noteiktās katras iepirkumu daļas summas 
sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.  

1.7.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta: 

1. daļā -  Ērgļu iela 10 vai citā Pasūtītāja noteiktā piegādes vieta Rīgas 
administratīvajā teritorijā un  

2. daļā – Ērgļu iela 10 vai citā Pasūtītāja noteiktā piegādes vieta Rīgas 
administratīvajā teritorijā. 

1.7.5. Iepirkuma līgums tiks slēgts ar katras daļas uzvarētāju elektroniski, parakstot to ar 
drošu (kvalificētu) elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.  
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1.8. Maksājumu kārtība: Pēcapmaksa - saskaņā ar Iepirkuma līgumā noteikto. 

1.9. Iepirkuma dokumentu pieejamība - Iepirkuma dokumenti ir brīvi un tieši elektroniski 
pieejami Pasūtītāja mājas lapā www.lvrtc.lv, sadaļā “Iepirkumi”. 

1.10. Informācijas sniegšana: 

1.10.1. Pasūtītāja kontaktpersonas, kas ir pilnvarotas sniegt tikai organizatorisku 
informāciju par iepirkumu, ir Romāns Višņakovs, tālr. 26115516, e-pasts: 
romans.visnakovs@lvrtc.lv,Nadežda Dubina, tālr. 67108726, e-pasts: 
nadezda.dubina@lvrtc.lv un Inese Ribikauska, tālr. 26357403, e-pasts: 
inese.ribikauska@lvrtc.lv. Informācijas pieprasījums ir vienlaikus jānosūta uz 
visu šajā punktā minēto personu e-pastu adresēm. 

1.10.2. Informācija par iepirkumu tiek sniegta, atbildot uz ieinteresētā piegādātāja 
jautājumiem, kas noformēti rakstveidā vēstules vai iesnieguma formā un iesniegti ar 
kurjera, pasta starpniecību vai elektroniski, parakstot tos ar drošu elektronisko 
parakstu, kam pievienots laika zīmogs. 

Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikuma 
prasībām, Pasūtītājs to sniedz trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (neņemot vērā piedāvājuma 
iesniegšanas dienu). Ja informācijas pieprasījumu pasūtītājs ir saņēmis četras 
dienas vai mazāk pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām (neņemot 
vērā piedāvājuma iesniegšanas dienu), Pasūtītājs papildu informāciju 
nesniedz. 

1.11. Piedāvājuma noformēšana: 

1.11.1. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Nolikuma 
prasībām, latviešu valodā, datora rakstā. Autorizācijas, sertifikācijas un tehniskās 
informācijas dokumenti var tikt iesniegti angļu valodā. Svešvalodās iesniegtiem 
dokumentiem, izņemot tehniskās informācijas dokumentiem, jāpievieno tulkojums 
latviešu valodā ar personas, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, apliecinājumu 
par tulkojuma pareizību, vai jāpievieno tulkojums latviešu valodā atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām. Prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir 
tiesīgs uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts.  

1.11.2. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja tiek 
izdarīti jebkādi grozījumi, papildinājumi vai svītrojumi, kas nav atrunāti, vai ja 
piedāvājuma dokumenti ir aizpildīti nepilnīgi vai nepareizi, piedāvājums tiks 
noraidīts. Atrunas par grozījumiem, papildinājumiem vai svītrojumiem piedāvājumā 
ir jāatrunā personai (personām), kura ir parakstījusi piedāvājumu. 

1.11.3. Pretendentam piedāvājumu jāiesniedz elektroniskā formā parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.  

1.11.4. Pretendents piedāvājumu noformē elektroniskā formā 1 (vienā) eksemplārā ar 
dokumentiem doc, docx, xls, xlsx, odf, vai pdf formātā, un iesniedz parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Pasūtītājs aicina 
piedāvājumu parakstīt edoc konteinerā (elektroniskās formas piedāvājums nav 
papildus pašrocīgi vēl jāparaksta ar roku, jo, atbilstoši Elektronisko dokumentu 
likumam, elektroniskais dokuments ir uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir 
drošs elektroniskais paraksts). 

1.11.5. Ja kāds iesniedzams dokumenta oriģināls ir izdots papīra dokumentu veidā, 
pretendents iesniedz attiecīgā papīra dokumenta atvasinājumu (kopiju) elektroniskā 
formā. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās īstumu apliecina 
atbilstoši dokumenta izdevējvalstī spēkā esošajiem normatīviem aktiem par 
dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu. Ja dokumenta kopija nav apliecināta 
atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs 
piedāvājumu izvērtēšanas laikā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta 

mailto:romans.visnakovs@lvrtc.lv
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oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Minēto prasību neievērošanas 
gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. 

1.11.6. Pretendents (tā pārstāvēttiesīgā persona) ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā 
esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju 
apliecinājumu par dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību. 

1.11.7. Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta personai 
ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam 
pievienojot atbilstošu pilnvaru. 

1.11.8. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt vai papildināt tikai līdz piedāvājuma 
iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma papildinājumi, grozījumi ir jāiesniedz 
Pasūtītājam līdz Nolikuma Error! Reference source not found..punktā n
orādītajam datumam un laikam, attiecīgi to noformējot kā “PAPILDINĀJUMI”, 
“GROZĪJUMI”.  

1.11.9. Pretendents jebkurā brīdī līdz lēmuma par uzvarētāju paziņošanai var atsaukt savu 
piedāvājumu, iesniedzot Pasūtītājam atsaukuma vēstuli, kas parakstīta ar drošu 
elektronisko parakstu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta 
atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.  

1.11.10. Pasūtītājs aicina piedāvājumu kopumā vai piedāvājumā iekļautos būtiskos 
dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai finanšu piedāvājuma datni, aizsargāt ar paroli. 
Ja piedāvājums kopumā vai kāds no piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem ir 
aizsargāts ar paroli, Pretendents ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) minūšu laikā pēc 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (nolikuma 1.12.1.punkts) iesniedz 
Pasūtītājam derīgu paroli aizsargātā piedāvājuma/dokumenta atvēršanai, 
nosūtot to uz e-pasta adresēm: nadezda.dubina@lvrtc.lv, 
inese.ribikauska@lvrtc.lv un romans.visnakovs@lvrtc.lv.   

1.12. Piedāvājumu iesniegšana: 

1.12.1. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 2023. gada 24. janvārī, plkst.11.00, 
nosūtot uz e-pasta adresi: nadezda.dubina@lvrtc.lv, inese.ribikauska@lvrtc.lv 
un romans.visnakovs@lvrtc.lv.  

Subject: Iepirkums “Single mode optisko šķiedru kabeļu piegāde”, ID Nr. ESP-
2022/17 (__. daļa (-s)) 

Ar grozījumiem, kas izdarīti 11.01.2023. 

1.12.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā minētā termiņa, netiks izskatīts. 

1.12.3. Ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Pretendents var 
tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.  

1.13. Pretendenta tiesības un pienākumi: 

1.13.1. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs grozīt savu 
piedāvājumu. 

1.13.2. Piegādātājs ir tiesīgs laikus pieprasīt papildu informāciju, ievērojot Nolikuma 1.10.2. 
punktu. 

1.13.3. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu un precīzu informāciju. 

1.13.4. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par 
informācijas sniegšanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, ja tas ir nepieciešams 
piedāvājumu vērtēšanas procesā. 

1.13.5. Pretendentam ir pienākums iesniegt piedāvājumu, kas nesatur nekādas ļaunatūras 
(ar ļaunatūru tiek saprasta jebkura programmatūra, kas tiek izmantota, lai traucētu 
datora darbību, ievāktu slepenu informāciju, piekļūtu privātām datorsistēmām vai 
bojātu datorsistēmu bez tās lietotāja piekrišanas) un apņemas Pasūtītājam atlīdzināt 
visus zaudējumus, ja tādi Pasūtītājam rodas kopā ar piedāvājumu esošas 

mailto:nadezda.dubina@lvrtc.lv
mailto:inese.ribikauska@lvrtc.lv
mailto:romans.visnakovs@lvrtc.lv
mailto:nadezda.dubina@lvrtc.lv
mailto:inese.ribikauska@lvrtc.lv
mailto:romans.visnakovs@lvrtc.lv
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ļaunatūras dēļ. 

1.13.6. Ja Pretendents iepirkuma prasību izpildes nodrošināšanai nodod Pasūtītājam 
fizisko personu datus, Pretendents atbild par piekrišanas iegūšanu no attiecīgajiem 
datu subjektiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājs nav atbildīgs, ja 
Pretendents šajā punktā minēto piekrišanu nav saņēmis vai ir saņēmis nepilnīgi. 
Pretendents sedz visus Pasūtītāja šādi nodarītus zaudējumus vai radītu kaitējumu, 
ja izrādās, ka Pretendents ir nodevis Pasūtītājam tādu personu datus, kuru 
piekrišana nav atbilstoša Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.13.7. Iesniedzot piedāvājumu dalībai šajā iepirkumā, Pretendents kā patstāvīgs datu 
pārzinis nodod Pasūtītājam kā patstāvīgam datu pārzinim piedāvājumā norādītos 
fizisko personu datus un ir atbildīgs par tiesiskā pamata nodrošināšanu šo personas 
datu apstrādei un nodošanai Pasūtītājam. Pretendents apņemas informēt šīs 
fiziskās personas, ka piedāvājumā norādītā informācija par viņiem tiek nodota 
Pasūtītājam ar mērķi nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un piedāvājumu 
izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma un ārējo normatīvo aktu prasībām, kā arī to, ka 
papildu informācija par personas datu apstrādi, datu aizsardzību un datu subjekta 
tiesībām ir pieejama Pasūtītāja Privātuma politikā (pieejama Pasūtītāja tīmekļa 
vietnē  https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/kvalitates_vadiba/privatuma_politika/).  

1.13.8. Pretendents ir informēts, ka Pasūtītājs kā patstāvīgs datu pārzinis apstrādā šajā 
iepirkuma piedāvājumos norādītos fizisko personu datus ar mērķi nodrošināt 
iepirkuma procedūras norisi un Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši 
Nolikuma un ārējo normatīvo aktu prasībām. Papildus tam Pasūtītājs kā patstāvīgs 
datu pārzinis apstrādā uzvarējušā Pretendenta piedāvājumā norādītos personas 
datus ar mērķi nodrošināt Iepirkuma līguma noslēgšanu, kā arī nodrošināt noslēgtā 
Iepirkumu līguma un Nolikuma nosacījumu izpildi. Pasūtītājs apstrādā personas 
datus saskaņā ar Pasūtītāja Privātuma politiku (pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē 
https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/kvalitates_vadiba/privatuma_politika/). 

1.13.9. Pretendentam ir pienākums, sagatavojot piedāvājumu kopumā un tajā ietvertos 
dokumentus, nodrošināt, lai tie ir apstrādājami (atverami, saglabājami) un 
cilvēklasāmi, izmantojot biroja standarta lietojumprogrammas (Microsoft Windows 
10 un Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader DC, eParakstītājs 3.0). 

1.13.10. Pretendentam ir pienākums pārliecināties par piedāvājumā ietverto dokumentu 
pilnību un integritāti; pārliecināties, ka piedāvājumā ietvertie dokumenti nesatur 
kļūdas un ir cilvēklasāmā formā. 

1.14. Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar šo Nolikumu un Pasūtītāja apstiprināto iekšējo iepirkumu 
kārtību, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 3. panta piektajā daļā noteikto izņēmumu. 

1.15. Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

1.15.1.1. veikt grozījumus Nolikumā; 

1.15.1.2. pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem; 

1.15.1.3. lemt par iesniegto dokumentu atstāšanu bez izskatīšanas, ja tie neatbilst 
Nolikuma vai normatīvo aktu prasībām; 

1.15.1.4. pieņemt lēmumu par iepirkumā uzvarējušā Pretendenta noteikšanu, 
pieņemt lēmumu izbeigt vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu 
piedāvājumu; 

1.15.1.5. pieaicināt piedāvājumu izvērtēšanā ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 

1.15.1.6. jebkurā iepirkuma procedūras stadijā prasīt, lai pretendents iesniedz visus 
dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību Nolikumā 
noteiktajām pretendentu atlases un citām prasībām, ievērojot Nolikuma 
prasības. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau 
ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs; 

https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/kvalitates_vadiba/privatuma_politika/
https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/kvalitates_vadiba/privatuma_politika/


 

7 

 

1.15.1.7. veikt citas darbības saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem; 

1.15.1.8. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā, ja 
piedāvājumā ietvertā dokumenta atvēršanai nepieciešamā parole netiek 
iesniegta Nolikumā noteiktajā termiņā.  

1.16. Citi noteikumi: 
1.16.1. Pretendenta iesniegts iepirkuma piedāvājums ir pierādījums un apliecinājums tam, 

ka Pretendents: 

1.16.1.1. ir iepazinies ar Nolikumu; 

1.16.1.2. ir sapratis un pieņēmis iepirkuma noteikumus, un tie nenostāda 
Pretendentu neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem Pretendentiem; 

1.16.1.3. apzinās, ka atlases prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas 
piedalīties iepirkumā un iegūt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu; 

1.16.1.4. apzinās, ka piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas 
izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents 
visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības 
un noteikumus. 

1.16.2. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 

1.16.3. Iesniegtie piedāvājuma materiāli netiek atdoti atpakaļ Pretendentam. 

1.16.4.  Visi strīdi un domstarpības starp Pasūtītāju un Pretendentu tiks risināti Latvijas 
Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

1.16.5. Pasūtītājs neatbild par to, ja sagatavotais piedāvājums kopumā vai kāds tajā 
ietvertais dokuments nav apstrādājams (atverams, saglabājams) vai cilvēklasāms, 
izmantojot standarta biroja lietojumprogrammas (Microsoft Windows 10 un Microsoft 
Office, Adobe Acrobat Reader DC, eParakstītājs 3.0). 

1.16.6. Pasūtītājs neatbild par datu pārraidi, pārtveršanu vai izmaiņām publiskajā datu 
pārraides tīklā. 

1.16.7. Pasūtītājs nenes atbildību, ja piedāvājuma vai piedāvājumā ietvertā dokumenta 
atvēršanai nepieciešamā parole pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa ir 
nonākusi trešo personu rīcībā. 

 

2. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Tehniskā specifikācija iepirkuma 1. un 2. daļai ir pievienota Nolikuma 5.1. un 5.2. pielikumā. 

 

3. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
3.1. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas piedalīties 

iepirkumā un iegūt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu.  

3.2. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 
piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas 
Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus. 

3.3. Ja Pretendents ir personālsabiedrība vai personu apvienība un iesnieguši kopīgu 
Piedāvājumu, tad kvalifikācijas prasības jāizpilda Pretendentam kopumā – vienam no 
personālsabiedrības biedriem vai personu apvienības dalībniekiem, ja vien konkrētajā 
Nolikuma punktā nav noteikts citādi. 

3.4. Prasības, kas norādītas Nolikuma 3.6.1.3. - 3.6.1.7. un 3.6.5.1. punktā, attiecas uz katru 
pretendentu, uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, 
personu apvienības dalībnieku, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no Pakalpojuma summas, un 
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pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. 

3.5. Pretendentam ir jāiesniedz tikai tādi kvalifikāciju apliecinošie dokumenti, kas ir nepieciešami 
Pretendenta atbilstības Nolikumā paredzētajām prasībām izvērtēšanai. 

3.6. Prasības un iesniedzamie dokumenti: 

Nr. p.k. Prasība Iesniedzamie dokumenti 

3.6.1. Pretendenta vispārīgās kvalifikācijas prasības (attiecas uz katru iepirkuma daļu) 

3.6.1.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā. 

Ja Pretendents ir personu apvienība vai 
personālsabiedrība, tad Nolikuma 1. 
pielikumā „Pieteikums par piedalīšanos 
iepirkumā” norāda visus personu 
apvienības un personālsabiedrības 
dalībniekus, kā arī pieteikums jāparaksta 
katras personas, kas iekļauta personu 
apvienībā vai personālsabiedrībā, 
pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā 
pilnvarotai personai.  

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 
atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā norādītajai 
formai. 

Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis 
ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 
vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs 
nostiprinātām pārstāvības tiesībām vai šīs 
personas pilnvarota persona.  

 

3.6.1.2. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta 
pilnvarota persona, piedāvājumam 
jāpievieno pārstāvību apliecinošs 
dokuments, piemēram, pilnvara. 

 

Dokuments, kas apliecina Pretendenta 
pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, 
paraksta (pārstāvības) tiesības.  

Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad 
papildus tam jāiesniedz dokuments, kas 
apliecina, ka pilnvaras devējam ir 
pretendenta paraksta (pārstāvības) 
tiesības, ja par tām nav iespējams 
pārliecināties Uzņēmumu reģistra 
Komercreģistrā.  

Pretendenta pārstāvības tiesības, kas 
reģistrētas Komercreģistrā, Pasūtītājs 
pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra datu bāzē. 

3.6.1.3. Piedāvājuma iesniegšanas dienā nav 
pasludināts Pretendenta maksātnespējas 
process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērots uz 
parādnieka maksātspējas atjaunošanu 
vērsts pasākumu kopums), nav apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav 
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz 
līguma izpildes paredzamajam beigu 
termiņam tas nebūs likvidēts 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 
atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā norādītajai 
formai. 

3.6.1.4.  Piedāvājuma iesniegšanas dienā 
Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas 
reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
parādi, kas kopsummā katrā valstī 
pārsniedz 150 euro. 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 
atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā norādītajai 
formai. 
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3.6.1.5. Pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā 
persona vai personu apvienība. 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 
atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā norādītajai 
formai. 

3.6.1.6. Attiecībā uz Pretendentu atbilstoši 
Starptautisko un Latvijas Republikas 
nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam  nav 
noteiktas starptautiskās vai nacionālās 
sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 
tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 
Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas dalībvalsts noteiktās 
sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā 
atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā norādītajai 
formai. 

3.6.1.7. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu 
piedāvājumu. Apliecinājumu (atsevišķi vai 
kopā ar piedāvājumu) paraksta pretendenta 
pārstāvēt tiesīgā persona vai pilnvarotā 
persona. 

Ja Pretendents ir personu apvienība vai 
personālsabiedrība, tad apliecinājums 
jāparaksta katras personas, kas iekļauta 
personu apvienībā vai personālsabiedrībā, 
pārstāvim/dalībniekam ar paraksta tiesībām 
vai tā pilnvarotai personai. 

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu 
piedāvājumu  atbilstoši Nolikuma 2. 
pielikumā norādītajai formai. 

3.6.1.8. Ja pretendents ir: 

➢ personu apvienība, tad piedāvājumam 
jāpievieno: 
- apvienības dalībnieku parakstīta 

vienošanās, kurā iekļauj 
informāciju par galveno dalībnieku, 
kurš pilnvarots parakstīt 
piedāvājumu (ja piesaistīts 
personu apvienības  dalībnieks, uz 
kuru saimnieciskajām un 
finansiālajām iespējām 
pretendents balstās, tad norāda 
konkrēto dalībnieku) , līgumu un 
citus dokumentus, uz kura vārda 
var saņemt un izdot rīkojumus 
personu apvienības dalībnieku 
vārdā. 

- apliecinājums vai vienošanās, ka, 
ja Pasūtītājs pieņems lēmumu 
slēgt Iepirkuma līgumu ar konkrēto 
personu apvienību, tai līdz 
Iepirkuma līguma noslēgšanas 
dienai jābūt reģistrētai 
Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā 
reģistrā ārvalstīs), izveidojot 
pilnsabiedrību, vai arī jānoslēdz 
sabiedrības līgums (attiecīgais 
variants jānorāda) 

VAI 

Ja pretendents ir: 

➢ personālsabiedrība 
(komandītsabiedrība vai 

Ja pretendents ir personu apvienība: 
➢ personu apvienības dalībnieku 

parakstīta vienošanās, kurā iekļauta 
informācija par: 

- personu apvienības dalībnieku atbildības 
sadalījumu konkrētā iepirkuma līguma 
izpildē; 
- kopīga apņemšanās izpildīt Iepirkuma 
līgumu; 
- nosaukts galvenais dalībnieks, kas ir 
pilnvarots parakstīt piedāvājumu, līgumu un 
citus dokumentus, saņemt un iesniegt 
nepieciešamos apliecinājumus, saņemt un 
izdot rīkojumus personu apvienības 
dalībnieku vārdā; 
- personu apvienības dalībnieks, uz kuru 
saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 
pretendents balstās un kurš būs finansiāli 
atbildīgs par līguma izpildi. 
- apliecinājums vai vienošanās, ka 
gadījumā, ja ar personu apvienību tiks 
slēgts iepirkuma līgums, tā līdz iepirkuma 
līguma noslēgšanas dienai reģistrēsies 
Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā 
ārvalstīs), izveidojot pilnsabiedrību vai 
noslēgs sabiedrības līgumu – norāda 
attiecīgo variantu (var tikt apvienota ar 
augstāk norādīto vienošanos). 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ja pretendents ir personālsabiedrība: 
 

➢ personālsabiedrības 
(komandītsabiedrība vai pilnsabiedrība) 
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pilnsabiedrība), tad piedāvājumam 
jāpievieno personālsabiedrības līgums 
vai cits dokuments, kurā iekļauj 
informāciju par personālsabiedrības 
biedru kompetenču (pienākumu un 
atbildības) sadalījumu konkrētā 
iepirkuma līguma izpildē, 
personālsabiedrības biedru 
pilnvarojuma apjoms (ja attiecināms). 

līgums vai cits dokuments, kurā iekļauta 
informācija par personālsabiedrības 
biedru kompetenču (pienākumu un 
atbildības) sadalījumu konkrētā 
iepirkuma līguma izpildē, 
personālsabiedrības biedru 
pilnvarojuma apjoms (ja attiecināms) 

3.6.1.9. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai 
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši 
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām 
(ja Pretendents ir juridiska persona) vai 
pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo 
aktu prasībām (ja pretendents ir fiziska 
persona).  

Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs informāciju 
par Pretendentu, kas ir reģistrēts Latvijas 
Republikas  Komercreģistrā Uzņēmumu 
reģistra datu bāzē un/vai Valsts ieņēmumu 
dienesta informācijas sistēmā. 

 

Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs – 
iesniedz komersanta reģistrācijas 
apliecības kopiju vai līdzvērtīgas iestādes 
izdotu dokumentu, kas ir atbilstošs 
attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja 
tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais 
regulējums neparedz reģistrācijas 
apliecības izdošanu), tad iesniedz 
informāciju par Pretendenta reģistrācijas nr. 
un reģistrācijas laiku, kā arī norāda 
kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas 
nepieciešamības gadījumā var apliecināt 
reģistrācijas faktu). 

3.6.1.10
. 

Ja Pretendents ir paredzējis 
apakšuzņēmējam, kura sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % procenti 
no kopējās Līguma summas, izpildei nodot 
kādu līguma daļu (izņemot piegādi), 
Pretendents piedāvājumā norāda visas tās 
piedāvājuma daļas, kuru izpilde tiks uzticēta 
apakšuzņēmējam un attiecīgas nododamās 
līguma daļas procentuālo apjomu. 

Apakšuzņēmēju saraksts atbilstoši 
Nolikuma 3. pielikumā norādītajai formai. 

Spēkā esoši dokumenti, kas apliecina 
sarakstā norādīto apakšuzņēmēju gatavību 
veikt tam izpildei nodotās Iepirkuma līguma 
daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija 
vai oriģināls vai piekrišanas raksta 
(apliecinājuma) oriģināls vai apliecināta 
kopija), kuri jāparaksta apakšuzņēmēja 
pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā 
pilnvarotai personai. 

3.6.1.11
. 

Ja Pretendents Nolikumā norādīto 
kvalifikācijas prasību izpildē balstās uz citu 
personu tehniskajām un profesionālajām 
iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 
atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, 
Pretendents piedāvājumam pievieno 
dokumentus, kas apliecina, ka minēto 
personu tehniskie un profesionālie resursi 
līguma izpildē būs Pretendenta rīcībā 
(sadarbības līgums, piesaistītās personas 
apliecinājums vai cits dokuments). 
Minētajos dokumentos ir jānorāda: 

1. kuru iepirkuma priekšmeta prasību 
izpildei attiecīgā persona tiek piesaistīta; 

2. attiecīgās personas piekrišana 
piedalīties Iepirkuma līguma izpildē. 

Vienošanās par sadarbību konkrētā 
Iepirkuma līguma izpildē,  piesaistītās 
personas apliecinājums vai cits dokuments,  
kas apliecina, ka citas personas tehniskās 
un profesionālās iespējas, uz kurām 
pretendents balstās, lai izpildītu 
kvalifikācijas prasības, būs Pretendenta 
rīcībā. Dokumentā jānorāda: 

1. kuru iepirkuma priekšmeta prasību 
izpildei attiecīgā persona tiek piesaistīta; 

2. attiecīgās personas piekrišana piedalīties 
Iepirkuma līguma izpildē. 
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3.6.1.12
. 

Ja Pretendents balstās uz citu personu 
saimnieciskajām un finansiālajām spējām, 
Pretendenta piedāvājumam jāpievieno 
vienošanās  vai cits līdzvērtīgs dokuments 
par sadarbību konkrētā Iepirkuma līguma 
izpildē, kurā jāiekļauj nosacījums, ka 
piegādātājs un persona, uz kuras 
saimnieciskajām un finansiālajām spējām 
tas balstās, ir solidāri atbildīgi par Iepirkuma 
līguma izpildi. 

Ja Pretendentam, kurš balstās uz citu 
personu saimnieciskajām un finansiālajām 
iespējām, tiks piešķirtas Iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesības, līdz Iepirkuma līguma 
noslēgšanai tas reģistrēsies Komercreģistrā 
(vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), izveidojot 
pilnsabiedrību, vai noslēgs sabiedrības 
līgumu ar personu, uz kuru saimnieciskajām 
un finansiālajām iespējām Pretendents 
balstās. 

Vienošanās vai cits līdzvērtīgs dokuments 
par sadarbību konkrētā līguma izpildē, ja 
Pretendents balstās uz citu personu 
saimnieciskajām un finansiālajām spējām, 
kurā jāiekļauj nosacījums, ka Pretendents 
un persona, uz kuras saimnieciskajām un 
finansiālajām spējām tas balstās, ir solidāri 
atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi un to, 
ka Pretendents un  persona, uz kuras 
saimnieciskajām un finansiālajām spējām 
tas balstās  reģistrēsies Komercreģistrā (vai 
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), izveidojot 
pilnsabiedrību, vai noslēgs sabiedrības 
līgumu ar personu, uz kuru saimnieciskajām 
un finansiālajām iespējām Pretendents 
balstās. 

 

3.6.2 Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis (attiecas uz katru iepirkuma daļu)  

3.6.2.1. Pretendentam uz 31.12.2021.  ir pozitīvs 
pašu kapitāls. 

Prasība par pozitīvu pašu kapitālu attiecas arī 
uz katru personas apvienības vai 
personālsabiedrības biedru, apakšuzņēmēju 
un uz Pretendenta norādīto personu, ja 
Pretendents balstās uz personas 
saimnieciskajām un finansiālajām spējām.  

 

Pretendenta apliecinājums  pieteikumā par 
piedalīšanos iepirkumā atbilstoši Nolikuma 
1. pielikumā norādītajai formai.  

 

Gadījumā, ja Iepirkuma līguma izpildei tiek 
piesaistīts apakšuzņēmējs, vai Pretendents 
balstās uz personas spējām, Pretendenta 
apakšuzņēmējam un/ vai personai 
jāiesniedz izziņa, ka Pretendenta 
apakšuzņēmēja/personas pašu kapitāls uz 
31.12.2021. ir pozitīvs.  

 

3.6.3. Prasības tehniskā piedāvājuma izstrādāšanai (attiecas uz katru iepirkuma daļu) 

3.6.3.1. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam 
jāatbilst Nolikuma 5.1. pielikumā (iepirkuma 
1. daļai) un 5.2. pielikumā (iepirkuma 2. 
daļai)  norādītajām tehniskajām 
specifikācijām, ievērojot Nolikuma 6.1. 
pielikumā (iepirkuma 1. daļai) un 6.2. 
pielikumā (iepirkuma 2. daļai) pievienoto 
tehniskā piedāvājuma formu. 

Aizpildīts tehniskais piedāvājums atbilstoši 
Nolikuma 6.1. pielikumā (iepirkuma 1. daļai) 
un/vai 6.2. pielikumā (iepirkuma 2. daļai)  
norādītajai formai. 

Tehniskajam piedāvājumam pievieno: 

• Preču garantijas nodrošināšanas 
detalizēts apraksts, ievērojot tehniskās 
specifikācijas prasības; 

• Optisko šķiedru kabeļa ražotāja tehnisko 
datu lapas vai citus dokumentus, kuros ir 
norādīts preču ražotājs un cita 
informācija, kas precīzi identificē 
piedāvāto preci un tās atbilstību 
tehniskās specifikācijas prasībām 
(piemēram informācija no interneta 
vietnes).  

3.6.4. Prasības finanšu piedāvājuma izstrādāšanai (attiecas uz katru iepirkuma daļu) 

3.6.4.1. Finanšu piedāvājums Aizpildīts finanšu piedāvājums atbilstoši 
Nolikuma 7.1. pielikuma (iepirkuma 1. daļai)  
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4. PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANA 

4.1. Pirms piedāvājumu vērtēšanas uzsākšanas Pasūtītājs pārbauda visu iesniegto 
piedāvājumu finanšu piedāvājumus, vai iesniegtajos piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. 
Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto 
piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. 
Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. 

4.2. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītājs veic slēgtās sanāksmēs. Ja piedāvājumu 
izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, ievērojot 
lietderības un resursu ekonomiskas izmantošanas principu attiecībā uz administratīvā 
resursa izmantošanu, Pasūtītājs iesniegtajiem piedāvājumiem ir tiesīgs veikt vispārīgu 
tehniskā piedāvājuma atbilstības vērtēšanu katrā iepirkuma daļā, bet detalizētu tehniskā 
piedāvājuma, finanšu piedāvājuma un kvalifikācijas (atlases) atbilstības pārbaudi veikt tikai 
tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.  

4.3. Ja Pasūtītājs iepirkumu norises laikā konstatē, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir 
sniedzis nepatiesas ziņas vai vispār nav iesniedzis Pasūtītāja pieprasīto informāciju, tas 
tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents 
nolikumā minētajā termiņā nav iesniedzis derīgu paroli aizsargātā piedāvājuma/dokumenta 
atvēršanai, attiecīgā pretendenta piedāvājums netiek atvērts un netiek vērtēts. 

4.4. Pasūtītājs katrā iepirkuma daļā vērtē: 

4.4.1. Piedāvājuma noformējuma atbilstību; 

4.4.2. Pretendenta atlases atbilstību; 

4.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstību; 

4.4.4. Finanšu piedāvājuma atbilstību; 

4.5. Piedāvājuma noformējuma atbilstība: 

4.5.1. Pasūtītājs izskata Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 
prasībām un pieņem lēmumu par piedāvājuma izskatīšanu. 

4.5.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, tad Pretendents var 
tikt izslēgts no dalības iepirkumā kopumā vai kādā iepirkuma daļā. 

4.6. Pretendentu atlase: 

un/vai 7.2. pielikuma (iepirkuma 2. daļai)  
“Finanšu piedāvājums” formai, cenas 
norādot bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Finanšu piedāvājumā ietver visas ar 
iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, 
atlaides un piemaksas, kā arī visus 
nodokļus (izņemot pievienotās vērtības 
nodokli) un nodevas, ja tādas paredzētas, 
kā arī visus riskus, kas iespējami ar tirgus 
cenu svārstībām paredzētajā Iepirkuma 
līguma izpildes laikā.  

3.6.5. Apliecinājums  atbilstoši Padomes regulai (ES) Nr.833/2014 (attiecas uz katru iepirkuma 
daļu)   

3.6.5.1. Informācija atbilstoši Padomes regulas (ES) 
Nr. 833/2014 5.k. panta 1. punktam. 

Aizpildīts un parakstīts apliecinājums 
atbilstoši Nolikuma 4. pielikuma 
“Apliecinājums atbilstoši Padomes regulas 
(ES) Nr. 833/2014 5.k. panta 1. punktam” 
formai. 
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4.6.1. Pretendentu atlase notiek pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, 
pārbaudot Pretendenta atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām katrā iepirkuma 
daļā. 

4.6.2. Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija par Pretendenta kvalifikāciju ir 
neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents vai 
kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai 
iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 
pretendentiem.  

4.6.3. Ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, vai nav iesniedzis 
vienu vai vairākus Nolikuma 3. punktā (izņemot 3.6.1.7. un/vai 3.6.5.1. punktā 
norādīto) pieprasītos dokumentus vai ziņas, Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu 
no dalības iepirkumā kopumā vai kādā iepirkuma daļā. Ja Pretendents nav 
iesniedzis Nolikuma 3.6.1.7. un/vai 3.6.5.1. punktā norādītos dokumentus, 
piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pretendents tos 
iesniedz. Ja Pretendents neiesniedz minētos dokumentus pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma, Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā kopumā 
vai attiecīgajā iepirkuma daļā. 

 

4.7. Tehniskā piedāvājuma izskatīšana un vērtēšana: 

4.7.1. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē katrā iepirkuma daļā Pasūtītājs izvērtē 
tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma izvirzītajām prasībām un tehniskajai 
specifikācijai.  

4.7.2. Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums attiecīgajā iepirkuma daļā neatbilst 
Nolikumā izvirzītajām prasībām vai tehniskais piedāvājums nav iesniegts, Pasūtītājs 
ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā attiecīgajā iepirkuma daļā. 

4.8. Finanšu piedāvājuma izskatīšana un vērtēšana: 

4.8.1. Pasūtītājs pārbauda Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikuma 
prasībām.  

4.8.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir 
ievērojami zemāka nekā citu Pretendentu piedāvātā cena, Pasūtītājs var pārbaudīt, 
vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts. 

4.8.3. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, tas 
ir nepamatoti lēts, vai finanšu piedāvājums nav iesniegts, Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt 
Pretendentu no dalības iepirkumā attiecīgajā iepirkuma daļā. 

4.9. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana: 

4.9.1. Nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā 
iepirkuma daļā, Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir Pretendentam, kurš ir 
iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu un kas atbilst visām Nolikumā 
noteiktajām prasībām.  

4.9.2. Ja piedāvājums ar viszemāko cenu piedāvājumu vērtēšanas gaitā (noformējuma, 
pretendentu atlases, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma vai izslēgšanas 
nosacījumu pārbaudē) tiek noraidīts, Pasūtītājs vērtē nākamo saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu attiecīgajā iepirkuma daļā. 

 

5. LĒMUMA PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM PIEŅEMŠANA 

5.1. Par iepirkuma uzvarētāju tiek noteikts Pretendents, kuram ir saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1.6.punktā noteikto izvēles kritēriju katrā iepirkuma daļā. 

5.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka vairāki Pretendenti kādā iepirkuma daļā ir iesnieguši saimnieciski 
visizdevīgākos piedāvājumus ar identisku viszemāko cenu, tad Pasūtītājs attiecīgajā 
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iepirkuma daļā izvēlas to piedāvājumu, kas savā piedāvājumā norādījis vismazāko 
maksimālo preču piegādes termiņu. Ja arī šādā gadījumā par uzvarētājiem ir atzīstami 
vairāki Pretendenti, Pasūtītājs organizē izlozi. Izlozes rīkošanas gadījumā minētajiem 
Pretendentiem 5 (piecas) darba dienas pirms izlozes rīkošanas tiek nosūtīts uzaicinājums 
uz izlozi, norādot izlozes vietu, datumu un laiku un izlozes noteikumus. 

5.3. Ja iepirkumam vai kādai tā daļai nav iesniegti piedāvājumi, iesniegtie piedāvājumi neatbilst 
Nolikuma prasībām, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties 
nevienu piedāvājumu. Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu kopumā vai kādā tā 
daļā, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

5.4. Pēc lēmuma pieņemšanas slēgt Iepirkuma līgumu vai izbeigt, vai pārtraukt iepirkumu 
kopumā vai kādā tā daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Pasūtītājs nosūta paziņojumu 
visiem Pretendentiem. 

5.5. Ar Pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju attiecīgajā iepirkuma daļā, tiks slēgts 
Iepirkuma līgums atbilstoši Nolikuma 8. pielikumā pievienotajam Iepirkuma līguma 
projektam. Uzvarējušam Pretendentam Iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk 
kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma noslēgt Iepirkuma līgumu 
izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā uzvarējušais Pretendents neparaksta 
Iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu. 

5.6. Ja uzvarējušais Pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Pasūtītājs izvēlas nākamo 
Pretendentu, kura piedāvājums  atzīts par saimnieciski visizdevīgāko attiecīgajā iepirkuma 
daļā. 

 
6. PIELIKUMI  

 
1. pielikums - “Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā” (forma); 
2. pielikums - “Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu” (forma); 
3. pielikums - “Apakšuzņēmēju saraksts” (forma); 
4. pielikums - “Apliecinājums atbilstoši Padomes regulas (ES) Nr. 833/2014 5.k. panta 1. punktam” 

(forma); 
5.1. pielikums - “Tehniskā specifikācija (1. daļa)”; Ar grozījumiem, kas izdarīti 11.01.2023. 
5.2. pielikums - “Tehniskā specifikācija (2. daļa)”; Ar grozījumiem, kas izdarīti 11.01.2023. 
6.1. pielikums - “Tehniskais piedāvājums” (1. daļa) (forma)  (atsevišķā datnē); Ar grozījumiem, 

kas izdarīti 11.01.2023. 
6.2. pielikums - “Tehniskais piedāvājums” (2. daļa) (forma) (atsevišķā datnē); Ar grozījumiem, kas 

izdarīti 11.01.2023. 
7.1. pielikums - “Finanšu piedāvājums” (1. daļa) (forma) (atsevišķā datnē);  
7.2. pielikums - “Finanšu piedāvājums” (2. daļa) (forma)  (atsevišķā datnē); 
8. pielikums - “Iepirkuma līguma projekts”. 
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Iepirkuma nolikuma 1. pielikums 
(iepirkums Nr. ESP-2022/17) 

 
IEPIRKUMA 

 

SINGLE MODE OPTISKO ŠĶIEDRU KABEĻU PIEGĀDE 

 ID Nr. ESP-2022/17 

 
PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ 

(forma) 
 
______________________           __________________  
     /sagatavošanas vieta/                                                       /datums/  

 
Pretendents _________________________________________ 
   (nosaukums) 
 

Vienotais reģistrācijas 
numurs  

 

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese  

Tālr. Nr., e-pasts  

Kontaktpersonas amats, 
vārds, uzvārds,  E-pasta 
adrese un tālrunis saziņai 
šajā iepirkumā  

 

Banka, kods, bankas konta 
numurs 

 

 
tā  ______________________________________________________________ personā* 
ar šī piedāvājuma iesniegšanu: 

1. piesakās piedalīties iepirkumā “Single mode optisko šķiedru kabeļu piegāde”, ID Nr.ESP-
2022/17 un, iesniedzot piedāvājumu, piekrīt iepirkuma nolikuma prasībām __.daļā(-ās); 

2. apliecina, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā nav pasludināts Pretendenta un Pretendenta 
norādītā apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) 
procenti no līguma summas, un Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, maksātnespējas process(izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 
procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu 
kopums) , nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par 
tā bankrotu vai iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs 
likvidēts; 

3. apliecina, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā Pretendentam un Pretendenta norādītajam 
apakšuzņēmējam, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no 
līguma summas, un Pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents 
balstās, Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav 
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā 
katrā valstī pārsniedz 150 euro; 

4. apliecina, ka Pretendents un Pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no līguma summas, un Pretendenta 
norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nav ārzonā reģistrēta juridiskā 
persona vai personu apvienība; 

5. apliecina, ka Pretendentam un Pretendenta norādītajam apakšuzņēmējam, kura 
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no līguma summas, un 
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Pretendenta norādītajām personām, uz kuras iespējām pretendents balstās,  ir atbilstošs, 
kvalificēts personāls iepirkuma priekšmeta izpildei; 

6. apliecina, ka Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 
būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma 
izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111.pantā 
noteikto; 

7. apliecina, ka piedāvājums nesatur nekādas ļaunatūras (datorvīrusi, spiegprogrammatūras 
vai citas ļaunprātīgas programmatūras) un apņemas Pasūtītājam atlīdzināt visus 
zaudējumus, ja tādi Pasūtītājam rodas iesniegtajā piedāvājumā esošas ļaunatūras dēļ; 

8. iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka apņemas ievērot iepirkuma nolikuma noteikumus, un 
apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas noslēgt 
Iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajai redakcijai; 

9. apliecina, ka ir pārbaudījis Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no līguma summas, un Pretendenta 
norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās atbilstību šī pieteikuma 2.-
5.punktā minētajam. Apliecina, ka nepieciešamības gadījumā (pēc Pasūtītāja pieprasījuma) 
iesniegs Pasūtītājam dokumentus, kas apliecina veikto pārbaudi; 

10. apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, Pretendenta rīcībā 
būs brīvi pieejami visi nepieciešamie resursi, kas nepieciešami Iepirkuma līguma izpildei; 

11. apliecina, ka kā patstāvīgs datu pārzinis ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 
datu aizsardzības regula) prasības un ir nodrošinājis tiesisko pamatu Piedāvājumā norādīto 
personas datu apstrādei un nodošanai Pasūtītājam, kā arī citas Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas prasības attiecībā uz personas datu apstrādi un datu subjektu tiesību 
aizsardzību. 

12. apliecina, ka  Pretendentam ir pozitīvs pašu kapitāls 2021. gada 31. decembrī.  

13. apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas; 

14. apliecina visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību. 

 

_____________________________ 
Komercsabiedrības vadītājs vai pilnvarotās persona 
Pilns vārds, uzvārds: ________________________________________________________ 
Amats: ___________________________________________________________________ 
 
Pieteikums ir jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā 
obligāti jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija). 
 
PIETEIKUMS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU 
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Iepirkuma nolikuma 2. pielikums 
(iepirkums Nr. ESP-2022/17) 

 
Iepirkuma 

SINGLE MODE OPTISKO ŠĶIEDRU KABEĻU PIEGĀDE 

 ID Nr. ESP-2022/17 

 

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu  
(forma) 

 
 

Iepirkuma ____. daļa (daļas) 
 

 
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________ 
     Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. 

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkumu apliecina, ka: 
 

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu 
informāciju. 

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, 
parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā. 

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem): 

☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, 
līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; 

☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai 
vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī 
apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot 
konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. 

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī 
apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: 

5.1. cenām; 

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt 
piedāvājumu); vai 

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;  

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi 
neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis 
iepirkums. 

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās sava piedāvājuma noteikumus 
nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma 

 
1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim 
iepirkumam. 
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slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā ar šī apliecinājuma 
4.2. apakšpunktu. 

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā ir noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām. 

 
(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai var papildināt apliecinājuma formu ar informāciju, kas 
pretendentam šķiet būtiska un tā nav ietverta apliecinājuma formā).  
 
 
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 
iepirkuma nolikuma prasībām. 
 
Parakstītāja (pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas) vārds, uzvārds un 
amats 
 
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. 
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats 
Datums, vieta 

 
 
 
 

Pielikums 
apliecinājumam par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu  

 
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkuma daļu 
Nr.________ 

Nr. Konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa Saziņas veids, mērķis, raksturs un 
saturs 

 [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]  

   

 
 
 
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 
iepirkuma nolikuma prasībām. 
 
Parakstītāja (pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas) vārds, uzvārds un 
amats 
 
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. 
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats 
Datums, vieta 
 

 



 

 

Iepirkuma nolikuma 3. pielikums 
(iepirkums Nr. ESP-2022/17) 

 
Iepirkuma 

SINGLE MODE OPTISKO ŠĶIEDRU KABEĻU PIEGĀDE 

 ID Nr. ESP-2022/17 

 
Apakšuzņēmēju saraksts 

(forma) 
Iepirkuma ____. daļa (daļas) 

 

Nr. 
p.k. 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 

reģistrācijas Nr., 
(personas kods un 

vārds, uzvārds- 
fiziskai personai) 

Kontaktinformācija 

Nododamās 
līguma daļas 
procentuālais 

apjoms  

Apakšuzņēmējam 
paredzēto nododamo 

Līguma sadaļu 
(pienākumu) apraksts 

Vai balstās uz 
apakšuzņēmēja 
iespējām (jā/nē) 

Ja balstās uz 
apakšuzņēmēja iespējām, 
norāda kvalifikācijas 
prasības punktu, kura 
izpildei apakšuzņēmējs 
piesaistīts, lai apliecinātu 
prasības atbilstību 

A B C D E G H 

       

       

 
Pielikumā: tabulā noradītā apakšuzņēmēja parakstīts spēkā esošs dokuments, kas apliecina šīs personas gatavību veikt tam izpildei nodotās Iepirkuma 
līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai oriģināls vai piekrišanas raksta (apliecinājuma) oriģināls vai apliecināta kopija), ja ar pretendentu 
tiks noslēgts līgums. 
 
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. 
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats 
Datums, vieta 



 

 

Iepirkuma nolikuma 4. pielikums 
(iepirkums Nr. ESP-2022/17) 

 
Iepirkuma 

Single mode optisko šķiedru kabeļu piegāde 

 ID Nr. ESP-2022/17) 

 

Apliecinājums atbilstoši Padomes regulas (ES) Nr.833/2014 5.k. panta 1. punktam 
(forma) 

 
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________ 
       Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. 

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkumu apliecina, ka: 
 

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un 
patiesu informāciju. Ja Pretendents būs sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, 
Pasūtītājam būs tiesības izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā vai nekavējoties 
vienpusējā kārtībā izbeigt iepirkuma līgumu. 

3. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem): 

☐ 3.1. Uz Pretendentu (tai skaitā uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, personu apvienības 
dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem un personām, uz kuru spējām Pretendents 
balstās) neattiecas  Padomes regulas (ES) Nr. 833/2014 5.k. panta 1. punktā noteiktais; 

☐ 3.2. Uz Pretendentu (tai skaitā uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, personu apvienības 
dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem un personām, uz kuru spējām Pretendents 
balstās) attiecas  Padomes regulas (ES) Nr. 833/2014 5.k. panta 1. punktā noteiktais. 

4.  Ja Pretendents veicis atzīmi šī apliecinājuma 3.2. punktā Pretendents apliecina, ka 
(aizpilda gadījumā, ja atbilst vienam vai vairākiem zemāk minētajiem gadījumiem): 

☐ 4.1. Pretendents ir Krievijas valstspiederīgais, fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai 
juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā; 

☐ 4.2. Pretendents ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 
50 % apmērā tieši vai netieši pieder 4.1. punktā minētajai vienībai; 

☐ 4.3. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas 
4.1. vai 4.2. punktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm; 

☐ 4.4. uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, personu apvienības dalībniekiem, 
personālsabiedrības biedriem un personām, uz kuru spējām Pretendents balstās,  
attiecināms šī apliecinājuma 4.1.- 4.3. punkta nosacījums. 

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai var papildināt apliecinājuma formu ar informāciju, 
kas Pretendentam šķiet būtiska un tā nav ietverta apliecinājuma formā).  
 
5. Pretendents apliecina, ka iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas gaitā vai iepirkuma līguma 
izpildes gaitā, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iestājoties 
kādam no apliecinājuma 4.punktā minētajiem nosacījumiem, Pretendents nekavējoties 
rakstveidā par to informēs Pasūtītāju. 
 
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību 
iepirkuma nolikuma prasībām. 
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Parakstītāja (pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas) vārds, uzvārds 
un amats 
 
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. 
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats 
Datums, vieta 
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Iepirkuma nolikuma 5.1. pielikums 
(iepirkums Nr. ESP-2022/17) 

Ar grozījumiem kas izdarīti 11.01.2023. 
 

IEPIRKUMA 
 

SINGLE MODE OPTISKO ŠĶIEDRU KABEĻU PIEGĀDE 

 ID Nr. ESP-2022/17 

 

Tehniskā specifikācija  
 

1. daļā “Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) optisko šķiedru kabeļi  

ieguldīšanai sakaru kanalizācijā (Fca klase)”1 
 

 
1.1. Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) 144 (12x12) optisko šķiedru kabelis, 
paredzēts ieguldīšanai sakaru kanalizācijā (Fca klase); 
1.2. Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) 48 (4x12) optisko šķiedru kabelis, 
paredzēts ieguldīšanai sakaru kanalizācijā (Fca klase); 
1.3. Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) 12 (1x12) optisko šķiedru kabelis, 
paredzēts ieguldīšanai sakaru kanalizācijā (Fca klase). 
 
Optiskās šķiedras kabeļa konstrukcija: 
 
Ir akceptējamas divas kabeļa konstrukcijas – “loose tube” tipa kabeļi vai jaunākās paaudzes 
kabeļi, kuros tiek izmantotas “flex tube”.  
 
Rekomendējošs “loose tube” tipa kabeļa šķērsgriezums ir sekojošs (kabeļa šķērsgriezums var 
būt atšķirīgs pamatojoties uz prasītajām mehāniskās izturības tehniskajām prasībām): 

 
Rekomendējošs jaunākās paaudzes jeb “flex tube” tipa kabeļa šķērsgriezums ir sekojošs 
(kabeļa šķērsgriezums var būt atšķirīgs pamatojoties uz prasītajām mehāniskās izturības 
tehniskajām prasībām): 

 
1 Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu par 1.1., 1.2. un 1.3. punktā noteikto Single mode 
optisko šķiedru kabeļu piegādi ar G.652.D vai G.657.A1 šķiedru tipu. Pretendents NEDRĪKST piedāvāt 
vienlaicīgi abu šķiedru tipu kabeļus kādā no minētajiem punktiem. 
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1.4. Preču garantija, nomaiņa, komplektācija visiem kabeļiem un visām Preču grupām: 

1.4.1. Precēm Piegādātājam ir jānodrošina ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēnešu 
garantija, skaitot no piegādes dienas (piegādes datums tiek norādīts abpusēji 
parakstītā preču pavadzīmē – rēķinā). 

1.4.2. Piegādātājam ir jānodrošina bojāto preču nomaiņas termiņš garantijas laikā ne 
vēlāk kā 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas no pretenzijas iesniegšanas dienas 
un/vai preču defektu akta abpusējas parakstīšanas dienas. Iesniedzot tehnisko 
piedāvājumu, ir jāpievieno preču garantijas nodrošināšanas detalizēts apraksts, 
ievērojot, ka: 

1.4.2.1. garantijas pieteikuma gadījumā ir jānodrošina reakcijas laiks uz Pasūtītāja 
pieteikumu ne ilgāks par 3 (trīs) darba dienām Pasūtītāja telpās; 

1.4.2.2. Piegādātāja pienākums ir apmainīt nekvalitatīvās vai bojātās Preces visā 
garantijas laikā, ja pēc to piegādes tiek atklāti slēptie vai rūpnīcas defekti; 

1.4.2.3. Preces jāapmaina ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 
70 (septiņdesmit) kalendāra dienām; 

1.4.2.4. Preču transportēšanas izdevumus, veicot garantijas nomaiņu vai remontu, 
sedz Piegādātājs. 

1.4.3. Piegādātājam iesniedzot piedāvājumu ir jāpievieno optisko šķiedru kabeļa ražotāja 
tehnisko datu lapas vai citus dokumentus, kuros ir norādīts preču ražotājs un cita 
informācija, kas precīzi identificē piedāvāto preci un tās atbilstību tehniskās 
specifikācijas prasībām. 

 
➢ Tehniskās specifikācijas raksturojums par iepirkuma 1. daļu: 

 

1 
Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) optisko šķiedru kabeļi  
ieguldīšanai sakaru kanalizācijā (Fca klase) 

1.1. 
Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) 144 (12x12) optisko šķiedru 
kabelis, paredzēts ieguldīšanai sakaru kanalizācijā (Fca klase)  

1.1.1. Optisko šķiedru kabeļa konstrukcija:   

  Ražotāja atbilstība standartiem: ISO9001 vai analogs 

  Kabeļa svars: 60-280kg/1000m 

  
Ārējā izolācija, klimatiski izturīgs presēts 
ārējais slānis (PE vai HDPE) ieguldāmajam 
tieši gruntī 

Apvalka biezumam jābūt  ne 
mazākam par³ 1.5 mm. 

  Apvalka pastiprinājums:  

Ar aizsardzību pret grauzējiem 
(metālu nesaturošs, piemēram, 
stikla šķiedras vai kevlara diegi 
vai analogs). 
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  Ūdensizturīga lenta/slānis: 

Piebriestoša mitrumu 
aizsargājoša lenta vai hidrofobs 
aizsardzības tipa pildījums vai 
analogs. 

  
Optisko šķiedru kabeļa ūdens noturībai jāatbilst IEC 60794-1-2-F5 (IEC 794-1-
F5) vai EN 187000 605 B. Kabelim jābūt pildītam ar ūdens necaurlaidīgu želejas 
pildījumu, vai izmanto cita veida hidrofoba aizsardzību. 

  
Optisko šķiedru kabeļiem (kabeļu kanalizācijā guldāmiem) jābūt pārbaudītiem 
atbilstoši EN50575-2015 standartam atbilstoši uguns reakcijas (Fca klasei).  

  Demontāžas aukla:  
Vēlama, bet nav obligāta 
prasība. 

  Kūlīšu tipa caurules:  “Loose tube” vai “flex tube”. 

  Optisko šķiedru skaits kabelī: 144F (12x12) 

  Optisko šķiedru skaits kūlī: 12 

  Optiskās šķiedras kūlī želejas pildījumā: Loose tube 

  Bez želejas pildījuma optiskās šķiedras kūlī:  Flex tube 

  
Stiprības elements (centrālais, vai kabeļu 
apvalkā iestrādāts): 

Stikla šķiedras  elements ar (PE 
vai bez apvalka), var būt 
centrālais, vai kabeļa stiprības 
nolūkos ārējā apvalkā iestrādāts.   

  
Ražotāja noteikts apvalka marķējums. Rekomendējošs apvalka marķējums - uz 
kabeļa apvalka garenvirzienā ar 1 metra intervālu jābūt norādītam ražotāja 
firmas nosaukumam, izlaiduma gadam, kabeļa tipam, garuma atzīmei metros. 

  
Katrai optiskai šķiedrai kūlī un katram optisko šķiedru kūlim jābūt marķētiem   
atbilstoši EIA/TIA 598 krāsas kodam. Optisko šķiedru krāsas kūlī, kā arī kūļu 
krāsas kabelī nedrīkst atkārtoties. 

1.1.2. Mehāniskie raksturojumi: 

  
Paredzēts instalācijai kabeļu kanalizācijā. 
Stiepes izturība (stiepšanas nospriegojums 
instalēšanas laikā):  

Ne mazāk kā  2500 N 

  
Maksimālā saspiešanas slodze (tieši gruntī 
ieguldāmajiem): 

Ne mazāk kā 2 kN/100mm 

  
Minimālais locījuma radiuss pie 
uzstādīšanas (mm): 

≤ 30 x D (kur D - kabeļa ārējais 
diametrs milimetros) 

  
Minimālais locījuma radiuss pēc 
uzstādīšanas (mm): 

≤ 15 x D (kur D - kabeļa ārējais 
diametrs milimetros) 

  
Darba temperatūra: 

No vismaz -30°C  līdz vismaz 
+60°C 

  
Uzstādīšanas temperatūra: 

 No vismaz -5°C  līdz vismaz 
+40°C 

  Kabeļa diametrs: 
Saderīgs ar LVRTC  izmantoto  

uzmavu portu diametru, ne 
lielāks par 17mm 
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1.1.3. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.652.D 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.652.D standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs: 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1310 
nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1550 
nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garuma vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 

  
Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 1550 
nm: 

18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

1.1.4. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.657.A1 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.657.A1 standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 8.6-9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs: 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1310 
nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1550 
nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100 reizes, 30mm rādiuss): 
Ar grozījumiem, kas izdarīti 11.01.2023. 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garuma vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 
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Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 1550 
nm: 

18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

1.1.5. Kabeļa iepakojums (rekomendējošs, Pretendenta apliecinājums): 

  Kabelis ir iepakots sūtījumam koka vai cita izturīga materiāla spolēs. 

  Kabelis ir aizsargāts ar izturīgu pārklājumu pret laika apstākļu iedarbību. 

  
Visām spolēm kabeļu gali ir ar uzgaļiem, pieejamiem testēšanai un droši 
piestiprināti pie spoles. 

  
Katrai spolei ir piestiprināta ražotāja datu lapa ar šādu informāciju:  vijumu skaits 
(ja norāda izgatavotājs), bruto svars, produkta numurs, kabeļa garums, 
pasūtījuma numurs, kabeļa marķējums, izmēri. 

  
Katrai spolei ir jābūt pievienotai ražotāja datu lapai kurā ir norādīta šāda 
informācija:  kabeļa marka saskaņā ar ITU-T G. sērijas rekomendācijām, 
vājinājuma, dispersijas un garuma testa rezultāti. 

  Katrai spolei ir jābūt ražotāja rūpnīcas testa sertifikātam. 

1.2. 
Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) 48 (4x12) optisko šķiedru 
kabelis, paredzēts ieguldīšanai sakaru kanalizācijā (Fca klase)  

1.2.1. Optisko šķiedru kabeļa konstrukcija:   

  Ražotāja atbilstība standartiem: ISO9001 vai analogs 

  Kabeļa svars: 50-280kg/1000m 

  
Ārējā izolācija, klimatiski izturīgs presēts ārējais 
slānis (PE vai HDPE) ieguldāmajam tieši gruntī: 

Apvalka biezumam jābūt  ne 
mazākam par³ 1.5 mm. 

  Apvalka pastiprinājums:  

Ar aizsardzību pret 
grauzējiem (metālu 
nesaturošs, piemēram, stikla 
šķiedras vai kevlara diegi vai 
analogs). 

  Ūdensizturīga lenta/slānis: 

Piebriestoša mitrumu 
aizsargājoša lenta vai 
hidrofobs aizsardzības tipa 
pildījums vai analogs. 

  
Optisko šķiedru kabeļa ūdens noturībai jāatbilst IEC 60794-1-2-F5 (IEC 794-1-
F5) vai EN 187000 605 B. Kabelim jābūt pildītam ar ūdens necaurlaidīgu želejas 
pildījumu, vai izmanto cita veida hidrofoba aizsardzību. 

  
Optisko šķiedru kabeļiem (kabeļu kanalizācijā guldāmiem) jābūt pārbaudītiem 
atbilstoši EN50575-2015 standartam atbilstoši uguns reakcijas (Fca klasei).  

  Demontāžas aukla:  
Vēlama, bet nav obligāta 
prasība 

  Kūlīšu tipa caurules:  “Loose tube” vai “flex tube” 

  Optisko šķiedru skaits kabelī: 48F (4x12) 

  Optisko šķiedru skaits kūlī: 12 



 

27 

 

  Optiskās šķiedras kūlī želejas pildījumā: Loose tube 

  Bez želejas pildījuma optiskās šķiedras kūlī:  Flex tube 

  
Stiprības elements (centrālais, vai kabeļu 
apvalkā iestrādāts): 

Stikla šķiedras  elements ar 
(PE vai bez apvalka), var būt 
centrālais, vai kabeļa 
stiprības nolūkos ārējā 
apvalkā iestrādāts.   

  
Ražotāja noteikts apvalka marķējums. Rekomendējošs apvalka marķējums - uz 
kabeļa apvalka garenvirzienā ar 1 metra intervālu jābūt norādītam ražotāja 
firmas nosaukumam, izlaiduma gadam, kabeļa tipam, garuma atzīmei metros. 

  
Katrai optiskai šķiedrai kūlī un katram optisko šķiedru kūlim jābūt marķētiem   
atbilstoši EIA/TIA 598 krāsas kodam. Optisko šķiedru krāsas kūlī, kā arī kūļu 
krāsas kabelī nedrīkst atkārtoties. 

1.2.2. Mehāniskie raksturojumi: 

  
Paredzēts instalācijai kabeļu kanalizācijā. 
Stiepes izturība (stiepšanas nospriegojums 
instalēšanas laikā):  

Ne mazāk kā  1500 N 

  
Maksimālā saspiešanas slodze (tieši gruntī 
ieguldāmajiem): 

Ne mazāk kā 2 kN/100mm 

  
Minimālais locījuma radiuss pie uzstādīšanas 
(mm): 

≤ 30 x D (kur D - kabeļa 
ārējais diametrs milimetros) 

  
Minimālais locījuma radiuss pēc uzstādīšanas 
(mm): 

≤ 15 x D (kur D - kabeļa 
ārējais diametrs milimetros) 

  
Darba temperatūra: 

No vismaz -30°C  līdz vismaz 
+60°C 

  
Uzstādīšanas temperatūra: 

 No vismaz -5°C  līdz vismaz 
+40°C 

  Kabeļa diametrs: 

Saderīgs ar LVRTC  
izmantoto  uzmavu portu 
diametru, ne lielāks par 

17mm. 

1.2.3. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.652.D 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.652.D standartam. 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs: 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1310 
nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 
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Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1550 
nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garums vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 

  Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 1550 nm: 18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

1.2.4. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.657.A1 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.657.A1 standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 8.6-9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs: 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1310 
nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1550 
nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 
Ar grozījumiem, kas izdarīti 11.01.2023. 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garums vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 

  Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 1550 nm: 18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

1.2.5. Kabeļa iepakojums (rekomendējošs, Pretendenta apliecinājums): 

  Kabelis ir iepakots sūtījumam koka vai cita izturīga materiāla spolēs. 

  Kabelis ir aizsargāts ar izturīgu pārklājumu pret laika apstākļu iedarbību. 

  
Visām spolēm kabeļu gali ir ar uzgaļiem, pieejamiem testēšanai un droši 
piestiprināti pie spoles. 
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Katrai spolei ir piestiprināta ražotāja datu lapa ar šādu informāciju:  vijumu skaits 
(ja norāda izgatavotājs), bruto svars, produkta numurs, kabeļa garums, 
pasūtījuma numurs, kabeļa marķējums, izmēri. 

  
Katrai spolei ir jābūt pievienotai ražotāja datu lapai kurā ir norādīta šāda 
informācija:  kabeļa marka saskaņā ar ITU-T G. sērijas rekomendācijām, 
vājinājuma, dispersijas un garuma testa rezultāti. 

  Katrai spolei ir jābūt ražotāja rūpnīcas testa sertifikātam. 

1.3. 
Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1)  12 (1x12) optisko šķiedru 
kabelis, paredzēts ieguldīšanai sakaru kanalizācijā (Fca klase)  

1.3.1. Optisko šķiedru kabeļa konstrukcija:   

  Ražotāja atbilstība standartiem: ISO9001 vai analogs 

  Kabeļa svars: 45-280kg/1000m 

  
Ārējā izolācija, klimatiski izturīgs presēts ārējais 
slānis (PE vai HDPE) ieguldāmajam tieši gruntī: 

Apvalka biezumam jābūt  ne 
mazākam par³ 1.5 mm 

  Apvalka pastiprinājums:  

Ar aizsardzību pret 
grauzējiem (metālu 
nesaturošs, piemēram, stikla 
šķiedras vai kevlara diegi vai 
analogs). 

  Ūdensizturīga lenta/slānis: 

Piebriestoša mitrumu 
aizsargājoša lenta vai 
hidrofobs aizsardzības tipa 
pildījums vai analogs. 

  
Optisko šķiedru kabeļa ūdens noturībai jāatbilst IEC 60794-1-2-F5 (IEC 794-1-
F5) vai EN 187000 605 B. Kabelim jābūt pildītam ar ūdens necaurlaidīgu želejas 
pildījumu, vai izmanto cita veida hidrofoba aizsardzību. 

  
Optisko šķiedru kabeļiem (kabeļu kanalizācijā guldāmiem) jābūt pārbaudītiem 
atbilstoši EN50575-2015 standartam atbilstoši uguns reakcijas (Fca klasei).  

  Demontāžas aukla:  
Vēlama, bet nav obligāta 
prasība 

  Kūlīšu tipa caurules:  “Loose tube” vai “flex tube” 

  Optisko šķiedru skaits kabelī: 12F (1x12) 

  Optisko šķiedru skaits kūlī: 12 

  Optiskās šķiedras kūlī želejas pildījumā: Loose tube 

  Bez želejas pildījuma optiskās šķiedras kūlī:  Flex tube 

  
Stiprības elements (centrālais, vai kabeļu 
apvalkā iestrādāts): 

Stikla šķiedras elements ar 
(PE vai bez apvalka), var būt 
centrālais, vai kabeļa 
stiprības nolūkos ārējā 
apvalkā iestrādāts.   
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Ražotāja noteikts apvalka marķējums. Rekomendējošs apvalka marķējums - uz 
kabeļa apvalka garenvirzienā ar 1 metra intervālu jābūt norādītam ražotāja 
firmas nosaukumam, izlaiduma gadam, kabeļa tipam, garuma atzīmei metros. 

  
Katrai optiskai šķiedrai kūlī un katram optisko šķiedru kūlim jābūt marķētiem   
atbilstoši EIA/TIA 598 krāsas kodam. Optisko šķiedru krāsas kūlī, kā arī kūļu 
krāsas kabelī nedrīkst atkārtoties. 

1.3.2. Mehāniskie raksturojumi: 

  
Paredzēts instalācijai kabeļu kanalizācijā. 
Stiepes izturība (stiepšanas nospriegojums 
instalēšanas laikā):  

Ne mazāk kā  1500 N 

  
Maksimālā saspiešanas slodze (tieši gruntī 
ieguldāmajiem): 

Ne mazāk kā 2 kN/100mm 

  
Minimālais locījuma radiuss pie uzstādīšanas 
(mm): 

≤ 30 x D (kur D - kabeļa 
ārējais diametrs milimetros) 

  
Minimālais locījuma radiuss pēc uzstādīšanas 
(mm): 

≤ 15 x D (kur D - kabeļa 
ārējais diametrs milimetros) 

  
Darba temperatūra: 

No vismaz -30°C  līdz vismaz 
+60°C 

  
Uzstādīšanas temperatūra: 

 No vismaz -5°C  līdz vismaz 
+40°C 

  Kabeļa diametrs: 

Saderīgs ar LVRTC  
izmantoto  uzmavu portu 
diametru, ne lielāks par 

17mm 

1.3.3. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.652.D 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.652.D standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs: 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1310 
nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1550 
nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garums vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 
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  Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 1550 nm: 18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

1.3.4. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.657.A1 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.657.A1 standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 8.6-9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs: 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1310 
nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1550 
nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 
Ar grozījumiem, kas izdarīti 11.01.2023. 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garums vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 

  Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 1550 nm: 18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

1.3.5. Kabeļa iepakojums (rekomendējošs, Pretendenta apliecinājums): 

  Kabelis ir iepakots sūtījumam koka vai cita izturīga materiāla spolēs. 

  Kabelis ir aizsargāts ar izturīgu pārklājumu pret laika apstākļu iedarbību. 

  
Visām spolēm kabeļu gali ir ar uzgaļiem, pieejamiem testēšanai un droši 
piestiprināti pie spoles. 

  
Katrai spolei ir piestiprināta ražotāja datu lapa ar šādu informāciju:  vijumu skaits 
(ja norāda izgatavotājs), bruto svars, produkta numurs, kabeļa garums, 
pasūtījuma numurs, kabeļa marķējums, izmēri. 

  
Katrai spolei ir jābūt pievienotai ražotāja datu lapai kurā ir norādīta šāda 
informācija:  kabeļa marka saskaņā ar ITU-T G. sērijas rekomendācijām, 
vājinājuma, dispersijas un garuma testa rezultāti. 

  Katrai spolei ir jābūt ražotāja rūpnīcas testa sertifikātam. 
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Iepirkuma nolikuma 5.2. pielikums 
(iepirkums Nr. ESP-2022/17) 

Ar grozījumiem, kas izdarīti 11.01.2023. 
 

IEPIRKUMA 
 

SINGLE MODE OPTISKO ŠĶIEDRU KABEĻU PIEGĀDE 

 ID Nr. ESP-2022/17 

 

Tehniskā specifikācija  
 

2. daļā “Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) optisko šķiedru kabeļi, 

iekštelpu instalācijas (Dca klase)”1 
 

2.1. Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) 144 (12x12) optisko šķiedru kabelis, 
iekštelpu instalācijas (Dca klase) 
2.2. Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) 48 (4x12) optisko šķiedru kabelis, 
iekštelpu instalācijas (Dca klase)  
2.3. Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) 24 (2x12) optisko šķiedru kabelis, 
iekštelpu instalācijas (Dca klase) 
2.4.     Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) 12 (1x12) optisko šķiedru kabelis, 
iekštelpu instalācijas (Dca klase) 

Optiskās šķiedras kabeļa konstrukcija: 
Ir akceptējamas divas kabeļa konstrukcijas – “loose tube” tipa kabeļi vai jaunākās paaudzes 
kabeļi, kuros tiek izmantotas “flex tube”.  

Rekomendējošs “loose tube” tipa kabeļa šķērsgriezums ir sekojošs (kabeļa šķērsgriezums var 
būt atšķirīgs pamatojoties uz prasītajām mehāniskās izturības tehniskajām prasībām: 

 
Rekomendējošs jaunākās paaudzes jeb “flex tube” tipa kabeļa šķērsgriezums ir sekojošs 
(kabeļa šķērsgriezums var būt atšķirīgs pamatojoties uz prasītajām mehāniskās izturības 
tehniskajām prasībām: 

 
1 Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu par 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. punktā noteikto Single mode 
optisko šķiedru kabeļu piegādi ar G.652.D vai G.657.A1 šķiedru tipu. Pretendents NEDRĪKST piedāvāt 
vienlaicīgi abu šķiedru tipu kabeļus kādā no minētajiem punktiem. 
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2.5. Preču garantija, nomaiņa, komplektācija visiem kabeļiem un visām Preču grupām: 

2.5.1. Precēm Piegādātājam ir jānodrošina ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēnešu 
garantija, skaitot no piegādes dienas (piegādes datums tiek norādīts abpusēji 
parakstītā preču pavadzīmē – rēķinā). 

2.5.2. Piegādātājam ir jānodrošina bojāto preču nomaiņas termiņš garantijas laikā ne vēlāk 
kā 70 (septiņdesmit) kalendārās dienas no pretenzijas iesniegšanas dienas un/vai 
preču defektu akta abpusējas parakstīšanas dienas. Iesniedzot tehnisko 
piedāvājumu, ir jāpievieno preču garantijas nodrošināšanas detalizēts apraksts, 
ievērojot, ka: 

2.5.2.1. garantijas pieteikuma gadījumā ir jānodrošina reakcijas laiks uz Pasūtītāja 
pieteikumu ne ilgāks par 3 (trīs) darba dienām Pasūtītāja telpās; 

2.5.2.2. Piegādātāja pienākums ir apmainīt nekvalitatīvās vai bojātās Preces visā 
garantijas laikā, ja pēc to piegādes tiek atklāti slēptie vai rūpnīcas defekti; 

2.5.2.3. Preces jāapmaina ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, kas nedrīkst būt 
ilgāks par 70 (septiņdesmit) kalendāra dienām; 

2.5.2.4. Preču transportēšanas izdevumus, veicot garantijas nomaiņu vai remontu, 
sedz Piegādātājs. 

2.5.3. Piegādātājam iesniedzot piedāvājumu ir jāpievieno optisko šķiedru kabeļa ražotāja 
tehnisko datu lapas vai citus dokumentus, kuros ir norādīts preču ražotājs un cita 
informācija, kas precīzi identificē piedāvāto preci un tās atbilstību tehniskās 
specifikācijas prasībām. 

 
➢ Tehniskās specifikācijas raksturojums par iepirkuma 2. daļu: 

 

2. 
Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) optisko šķiedru kabeļi, 
iekštelpu instalācijas (Dca klase) 

2.1. 
Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) 144 (12x12) optisko šķiedru 
kabelis, iekštelpu instalācijas (Dca klase) 

2.1.1. Optisko šķiedru kabeļa konstrukcija:   

  Ražotāja atbilstība standartiem: ISO9001 vai analogs 

  Kabeļa svars: 60-280kg/1000m 

  
Ārējā izolācija, klimatiski izturīgs presēts 
ārējais slānis (PE vai HDPE) ieguldāmajam 
tieši gruntī: 

Apvalka biezumam jābūt  ne 
mazākam par³ 1.5 mm 

  Apvalka pastiprinājums:  

Ar aizsardzību pret grauzējiem 
(metālu nesaturošs, piemēram, 
stikla šķiedras vai kevlara diegi 
vai analogs). 
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  Ūdensizturīga lenta/slānis: 

 Piebriestoša mitrumu 
aizsargājoša lenta vai hidrofobs 
aizsardzības tipa pildījums vai 
analogs. 

  

Optisko šķiedru kabeļa ūdens noturībai jāatbilst IEC 60794-1-2-F5 (IEC 794-1-
F5) vai EN 187000 605 B. Kabelim jābūt sausā tipa, tas nedrīkst būt pildīts ar 
ūdens necaurlaidīgu želejas pildījumu,  jāizmanto cita veida hidrofoba 
aizsardzība. 

  
Optisko šķiedru kabeļiem (iekštelpu instalācijas) jābūt pārbaudītiem atbilstoši  
EN50575-2015 standartam atbilstoši uguns reakcijas (Dca klasei).  

  Demontāžas aukla:  
Vēlama, bet nav obligāta 
prasība 

  Kūlīšu tipa caurules:  “Loose tube” vai “flex tube” 

  Optisko šķiedru skaits kabelī: 144F (12x12) 

  Optisko šķiedru skaits kūlī: 12 

  Optiskās šķiedras kūlī želejas pildījumā: Loose tube 

  Bez želejas pildījuma optiskās šķiedras kūlī:  Flex tube 

  
Stiprības elements (centrālais, vai kabeļu 
apvalkā iestrādāts): 

Stikla šķiedras elements ar (PE 
vai bez apvalka), var būt 
centrālais, vai kabeļa stiprības 
nolūkos ārējā apvalkā iestrādāts.   

  
Ražotāja noteikts apvalka marķējums. Rekomendējošs apvalka marķējums - uz 
kabeļa apvalka garenvirzienā ar 1 metra intervālu jābūt norādītam ražotāja 
firmas nosaukumam, izlaiduma gadam, kabeļa tipam, garuma atzīmei metros. 

  
Katrai optiskai šķiedrai kūlī un katram optisko šķiedru kūlim jābūt marķētiem   
atbilstoši EIA/TIA 598 krāsas kodam. Optisko šķiedru krāsas kūlī, kā arī kūļu 
krāsas kabelī nedrīkst atkārtoties. 

2.1.2. Mehāniskie raksturojumi: 

  
Paredzēts instalācijai kabeļu kanalizācijā. 
Stiepes izturība (stiepšanas nospriegojums 
instalēšanas laikā):  

Ne mazāk kā  2500 N 

  
Maksimālā saspiešanas slodze (tieši gruntī 
ieguldāmajiem): 

Ne mazāk kā 2 kN/100mm 

  
Minimālais locījuma radiuss pie 
uzstādīšanas (mm): 

≤ 30 x D (kur D - kabeļa ārējais 
diametrs milimetros) 

  
Minimālais locījuma radiuss pēc 
uzstādīšanas (mm): 

≤ 15 x D (kur D - kabeļa ārējais 
diametrs milimetros) 

  
Darba temperatūra: 

No vismaz -30°C  līdz vismaz 
+60°C 

  
Uzstādīšanas temperatūra: 

 No vismaz -5°C  līdz vismaz 
+40°C 

  Kabeļa diametrs: 
Saderīgs ar LVRTC  izmantoto  

uzmavu portu diametru, ne 
lielāks par 17mm 
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2.1.3. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.652.D 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.652.D standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs: 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1310 
nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1550 
nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garums vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 

  
Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 1550 
nm: 

18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

2.1.4. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.657.A1 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.657.A1 standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 8.6-9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1310 
nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1550 
nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 
Ar grozījumiem, kas izdarīti 11.01.2023. 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garums vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 
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Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 1550 
nm: 

18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

2.1.5. Kabeļa iepakojums (rekomendējošs, Pretendenta apliecinājums): 

  Kabelis ir iepakots sūtījumam koka vai cita izturīga materiāla spolēs. 

  Kabelis ir aizsargāts ar izturīgu pārklājumu pret laika apstākļu iedarbību. 

  
Visām spolēm kabeļu gali ir ar uzgaļiem, pieejamiem testēšanai un droši 
piestiprināti pie spoles. 

  
Katrai spolei ir piestiprināta ražotāja datu lapa ar šādu informāciju:  vijumu skaits 
(ja norāda izgatavotājs), bruto svars, produkta numurs, kabeļa garums, 
pasūtījuma numurs, kabeļa marķējums, izmēri. 

  
Katrai spolei ir jābūt pievienotai ražotāja datu lapai kurā ir norādīta šāda 
informācija:  kabeļa marka saskaņā ar ITU-T G. sērijas rekomendācijām, 
vājinājuma, dispersijas un garuma testa rezultāti. 

  Katrai spolei ir jābūt ražotāja rūpnīcas testa sertifikātam. 

  2.2. 
Single mode (SM) (ITU-T G.652.D vai G.657.A1)  48 (4x12) optisko šķiedru 
kabelis, iekštelpu instalācijas (Dca klase) 

2.2.1. Optisko šķiedru kabeļa konstrukcija:   

  Ražotāja atbilstība standartiem: ISO9001 vai analogs 

  Kabeļa svars: 50-280kg/1000m 

  
Ārējā izolācija, klimatiski izturīgs presēts 
ārējais slānis (PE vai HDPE) 
ieguldāmajam tieši gruntī: 

apvalka biezumam jābūt  ne 
mazākam par³ 1.5 mm 

  Apvalka pastiprinājums:  

Ar aizsardzību pret grauzējiem 
(metālu nesaturošs, piemēram, 
stikla šķiedras vai kevlara diegi vai 
analogs). 

  Ūdensizturīga lenta/slānis: 
Piebriestoša mitrumu aizsargājoša 
lenta vai hidrofobs aizsardzības 
tipa pildījums vai analogs. 

  

Optisko šķiedru kabeļa ūdens noturībai jāatbilst IEC 60794-1-2-F5 (IEC 794-1-
F5) vai EN 187000 605 B. Kabelim jābūt sausā tipa, tas nedrīkst būt pildīts ar 
ūdens necaurlaidīgu želejas pildījumu,  jāizmanto cita veida hidrofoba 
aizsardzība. 

  
Optisko šķiedru kabeļiem (iekštelpu instalācijas) jābūt pārbaudītiem atbilstoši  
EN50575-2015 standartam atbilstoši uguns reakcijas (Dca klasei).  

  Demontāžas aukla:  Vēlama, bet nav obligāta prasība 

  Kūlīšu tipa caurules:  “Loose tube” vai “flex tube” 

  Optisko šķiedru skaits kabelī: 48F (4x12) 

  Optisko šķiedru skaits kūlī: 12 

  Optiskās šķiedras kūlī želejas pildījumā: Loose tube 
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Bez želejas pildījuma optiskās šķiedras 
kūlī:  

Flex tube 

  
Stiprības elements (centrālais, vai kabeļu 
apvalkā iestrādāts): 

Stikla šķiedras elements ar (PE vai 
bez apvalka), var būt centrālais, vai 
kabeļa stiprības nolūkos ārējā 
apvalkā iestrādāts   

  
Ražotāja noteikts apvalka marķējums. Rekomendējošs apvalka marķējums - uz 
kabeļa apvalka garenvirzienā ar 1 metra intervālu jābūt norādītam ražotāja 
firmas nosaukumam, izlaiduma gadam, kabeļa tipam, garuma atzīmei metros. 

  
Katrai optiskai šķiedrai kūlī un katram optisko šķiedru kūlim jābūt marķētiem   
atbilstoši EIA/TIA 598 krāsas kodam. Optisko šķiedru krāsas kūlī, kā arī kūļu 
krāsas kabelī nedrīkst atkārtoties. 

2.2.2. Mehāniskie raksturojumi: 

  
Paredzēts instalācijai kabeļu kanalizācijā. 
Stiepes izturība (stiepšanas 
nospriegojums instalēšanas laikā):  

Ne mazāk kā  1500 N 

  
Maksimālā saspiešanas slodze (tieši 
gruntī ieguldāmajiem): 

Ne mazāk kā 2 kN/100mm 

  
Minimālais locījuma radiuss pie 
uzstādīšanas (mm): 

≤ 30 x D (kur D - kabeļa ārējais 
diametrs milimetros) 

  
Minimālais locījuma radiuss pēc 
uzstādīšanas (mm): 

≤ 15 x D (kur D - kabeļa ārējais 
diametrs milimetros) 

  
Darba temperatūra: 

No vismaz -30°C  līdz vismaz 
+60°C 

  Uzstādīšanas temperatūra:  No vismaz -5°C  līdz vismaz +40°C 

  Kabeļa diametrs: 
Saderīgs ar LVRTC  izmantoto  

uzmavu portu diametru, ne lielāks 
par 17mm 

2.2.3. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.652.D 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.652.D standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs: 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 
1310 nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 
1550 nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 

≤0.1 dB 
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Nulles dispersijas viļņa garums vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 

  
Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 
1550 nm: 

18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

2.2.4. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.657.A1 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.657.A1 standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 8.6-9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 
1310 nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 
1550 nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 
Ar grozījumiem, kas izdarīti 11.01.2023. 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garums vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 

  
Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 
1550 nm: 

18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

2.2.5. Kabeļa iepakojums (rekomendējošs, Pretendenta apliecinājums): 

  Kabelis ir iepakots sūtījumam koka vai cita izturīga materiāla spolēs. 

  Kabelis ir aizsargāts ar izturīgu pārklājumu pret laika apstākļu iedarbību. 

  
Visām spolēm kabeļu gali ir ar uzgaļiem, pieejamiem testēšanai un droši 
piestiprināti pie spoles. 

  
Katrai spolei ir piestiprināta ražotāja datu lapa ar šādu informāciju:  vijumu skaits 
(ja norāda izgatavotājs), bruto svars, produkta numurs, kabeļa garums, 
pasūtījuma numurs, kabeļa marķējums, izmēri. 

  
Katrai spolei ir jābūt pievienotai ražotāja datu lapai kurā ir norādīta šāda 
informācija:  kabeļa marka saskaņā ar ITU-T G. sērijas rekomendācijām, 
vājinājuma, dispersijas un garuma testa rezultāti. 

  Katrai spolei ir jābūt ražotāja rūpnīcas testa sertifikātam. 
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2.3. 
Single mode (SM)  (ITU-T G.652.D vai G.657.A1) 24 (2x12) optisko šķiedru 
kabelis, iekštelpu instalācijas (Dca klase) 

2.3.1. Optisko šķiedru kabeļa konstrukcija:   

  Ražotāja atbilstība standartiem: ISO9001 vai analogs 

  Kabeļa svars: 40-280kg/1000m 

  
Ārējā izolācija, klimatiski izturīgs presēts 
ārējais slānis (PE vai HDPE) ieguldāmajam 
tieši gruntī: 

Apvalka biezumam jābūt  ne 
mazākam par³ 1.5 mm 

  Apvalka pastiprinājums:  

Ar aizsardzību pret grauzējiem 
(metālu nesaturošs, piemēram, 
stikla šķiedras vai kevlara diegi 
vai analogs). 

  Ūdensizturīga lenta/slānis: 

Piebriestoša mitrumu 
aizsargājoša lenta vai hidrofobs 
aizsardzības tipa pildījums vai 
analogs. 

  

Optisko šķiedru kabeļa ūdens noturībai jāatbilst IEC 60794-1-2-F5 (IEC 794-1-
F5) vai EN 187000 605 B. Kabelim jābūt sausā tipa, tas nedrīkst būt pildīts ar 
ūdens necaurlaidīgu želejas pildījumu,  jāizmanto cita veida hidrofoba 
aizsardzība. 

  
Optisko šķiedru kabeļiem (iekštelpu instalācijas) jābūt pārbaudītiem atbilstoši  
EN50575-2015 standartam atbilstoši uguns reakcijas (Dca klasei).  

  Demontāžas aukla:  Vēlama, bet nav obligāta prasība 

  Kūlīšu tipa caurules:  “Loose tube” vai “flex tube” 

  Optisko šķiedru skaits kabelī: 24F (2x12) 

  Optisko šķiedru skaits kūlī: 12 

  Optiskās šķiedras kūlī želejas pildījumā: Loose tube 

  
Bez želejas pildījuma optiskās šķiedras 
kūlī:  

Flex tube 

  
Stiprības elements (centrālais, vai kabeļu 
apvalkā iestrādāts): 

Stikla šķiedras  elements ar (PE 
vai bez apvalka), var būt 
centrālais, vai kabeļa stiprības 
nolūkos ārējā apvalkā iestrādāts.   

  
Ražotāja noteikts apvalka marķējums. Rekomendējošs apvalka marķējums - uz 
kabeļa apvalka garenvirzienā ar 1 metra intervālu jābūt norādītam ražotāja 
firmas nosaukumam, izlaiduma gadam, kabeļa tipam, garuma atzīmei metros. 

  
Katrai optiskai šķiedrai kūlī un katram optisko šķiedru kūlim jābūt marķētiem   
atbilstoši EIA/TIA 598 krāsas kodam. Optisko šķiedru krāsas kūlī, kā arī kūļu 
krāsas kabelī nedrīkst atkārtoties. 

2.3.2. Mehāniskie raksturojumi: 

  
Paredzēts instalācijai kabeļu kanalizācijā. 
Stiepes izturība (stiepšanas nospriegojums 
instalēšanas laikā):  

Ne mazāk kā  1500 N 
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Maksimālā saspiešanas slodze (tieši gruntī 
ieguldāmajiem): 

Ne mazāk kā 2 kN/100mm 

  
Minimālais locījuma radiuss pie 
uzstādīšanas (mm): 

≤ 30 x D (kur D - kabeļa ārējais 
diametrs milimetros) 

  
Minimālais locījuma radiuss pēc 
uzstādīšanas (mm): 

≤ 15 x D (kur D - kabeļa ārējais 
diametrs milimetros) 

  
Darba temperatūra: 

No vismaz -30°C  līdz vismaz 
+60°C 

  
Uzstādīšanas temperatūra: 

 No vismaz -5°C  līdz vismaz 
+40°C 

  Kabeļa diametrs: 
Saderīgs ar LVRTC  izmantoto  

uzmavu portu diametru, ne lielāks 
par 17mm 

2.3.3. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.652.D 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.652.D standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 
1310 nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 
1550 nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garums vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 

  
Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 1550 
nm: 

18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

2.3.4. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.657.A1 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.657.A1 standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 8.6-9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 
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Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 
1310 nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 
1550 nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 
Ar grozījumiem kas izdarīti 11.01.2023. 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garums vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 

  
Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 1550 
nm: 

18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

2.3.5. Kabeļa iepakojums (rekomendējošs, Pretendenta apliecinājums): 

  Kabelis ir iepakots sūtījumam koka vai cita izturīga materiāla spolēs. 

  Kabelis ir aizsargāts ar izturīgu pārklājumu pret laika apstākļu iedarbību. 

  
Visām spolēm kabeļu gali ir ar uzgaļiem, pieejamiem testēšanai un droši 
piestiprināti pie spoles. 

  
Katrai spolei ir piestiprināta ražotāja datu lapa ar šādu informāciju:  vijumu 
skaits (ja norāda izgatavotājs), bruto svars, produkta numurs, kabeļa 
garums, pasūtījuma numurs, kabeļa marķējums, izmēri. 

  
Katrai spolei ir jābūt pievienotai ražotāja datu lapai kurā ir norādīta šāda 
informācija:  kabeļa marka saskaņā ar ITU-T G. sērijas rekomendācijām, 
vājinājuma, dispersijas un garuma testa rezultāti. 

  Katrai spolei ir jābūt ražotāja rūpnīcas testa sertifikātam. 

2.4. 
Single mode (SM) ITU-T G.652.D vai ITU-T G.657.A1 12 (1x12) optisko 
šķiedru kabelis, iekštelpu instalācijas (Dca klase) 

2.4.1. Optisko šķiedru kabeļa konstrukcija:   

  Ražotāja atbilstība standartiem: ISO9001 vai analogs 

  Kabeļa svars: 30-280kg/1000m 

  
Ārējā izolācija, klimatiski izturīgs presēts 
ārējais slānis (PE vai HDPE) ieguldāmajam 
tieši gruntī: 

apvalka biezumam jābūt  ne 
mazākam par³ 1.5 mm 

  Apvalka pastiprinājums:  

Ar aizsardzību pret grauzējiem 
(metālu nesaturošs, piemēram, 
stikla šķiedras vai kevlara diegi 
vai analogs). 

  Ūdensizturīga lenta/slānis: 

Piebriestoša mitrumu 
aizsargājoša lenta vai hidrofobs 
aizsardzības tipa pildījums vai 
analogs. 
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Optisko šķiedru kabeļa ūdens noturībai jāatbilst IEC 60794-1-2-F5 (IEC 794-1-
F5) vai EN 187000 605 B. Kabelim jābūt sausā tipa, tas nedrīkst būt pildīts ar 
ūdens necaurlaidīgu želejas pildījumu,  jāizmanto cita veida hidrofoba 
aizsardzība. 

  
Optisko šķiedru kabeļiem (iekštelpu instalācijas) jābūt pārbaudītiem atbilstoši  
EN50575-2015 standartam atbilstoši uguns reakcijas (Dca klasei).  

  Demontāžas aukla:  
Vēlama, bet nav obligāta 
prasība 

  Kūlīšu tipa caurules:  “Loose tube” vai “flex tube” 

  Optisko šķiedru skaits kabelī: 12F (1x12) 

  Optisko šķiedru skaits kūlī: 12 

  Optiskās šķiedras kūlī želejas pildījumā: Loose tube 

  Bez želejas pildījuma optiskās šķiedras kūlī:  Flex tube 

  
Stiprības elements (centrālais, vai kabeļu 
apvalkā iestrādāts): 

Stikla šķiedras  elements ar (PE 
vai bez apvalka), var būt 
centrālais, vai kabeļa stiprības 
nolūkos ārējā apvalkā iestrādāts   

  
Ražotāja noteikts apvalka marķējums. Rekomendējošs apvalka marķējums - uz 
kabeļa apvalka garenvirzienā ar 1 metra intervālu jābūt norādītam ražotāja 
firmas nosaukumam, izlaiduma gadam, kabeļa tipam, garuma atzīmei metros. 

  
Katrai optiskai šķiedrai kūlī un katram optisko šķiedru kūlim jābūt marķētiem   
atbilstoši EIA/TIA 598 krāsas kodam. Optisko šķiedru krāsas kūlī, kā arī kūļu 
krāsas kabelī nedrīkst atkārtoties. 

2.4.2. Mehāniskie raksturojumi: 

  
Paredzēts instalācijai kabeļu kanalizācijā. 
Stiepes izturība (stiepšanas nospriegojums 
instalēšanas laikā):  

Ne mazāk kā  1500 N 

  
Maksimālā saspiešanas slodze (tieši gruntī 
ieguldāmajiem): 

Ne mazāk kā 2 kN/100mm 

  
Minimālais locījuma radiuss pie 
uzstādīšanas (mm): 

≤ 30 x D (kur D - kabeļa ārējais 
diametrs milimetros) 

  
Minimālais locījuma radiuss pēc 
uzstādīšanas (mm): 

≤ 15 x D (kur D - kabeļa ārējais 
diametrs milimetros) 

  
Darba temperatūra: 

No vismaz -30°C  līdz vismaz 
+60°C 

  
Uzstādīšanas temperatūra: 

 No vismaz -5°C  līdz vismaz 
+40°C 

  Kabeļa diametrs: 
saderīgs ar LVRTC  izmantoto  

uzmavu portu diametru, ne 
lielāks par 17mm 

2.4.3. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.652.D 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.652.D standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 
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  Modu lauka diametrs (1310 nm): 9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs: 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1310 
nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1550 
nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garums vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 

  
Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 1550 
nm: 

18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

2.4.4. 
Kabelī izmantotās vienmodu optiskās šķiedras atbilstoši ITU-T G.657.A1 

standartam tipveida raksturojumi: 

  Optiskās šķiedras tips: 
Single Mode, atbilstoši ITU-T 

G.657.A1 standartam 

  Darba viļņa garums: 1310nm; 1550nm 

  Modu lauka diametrs (1310 nm): 8.6-9.2 ± 0.5 mkm 

  Apvalka diametrs: 125 ± 1mkm 

  
Serdeņa neapaļums (neregularitāte): 

< 0.8 mkm 

  
Apvalka neapaļums (neregularitāte): 

≤ 1% 

  Nogriešanas viļņa garums: ≤ 1260nm 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1310 
nm: 

Ne vairāk 0.36 dB/km 

  
Vājinājuma koeficients pie viļņa garuma 1550 
nm: 

Ne vairāk 0.25 dB/km 

  
Makro izliekumu zudumi pie viļņa garuma 
1625nm (100reizes, 30mm rādiuss): 
Ar grozījumiem, kas izdarīti 11.01.2023. 

≤0.1 dB 

  
Nulles dispersijas viļņa garums vērtību 
diapazons (robežās): 

1300-1326 nm 

  
Hromatiskā dispersija pie viļņa garuma 1550 
nm: 

18±3 ps /nm.km 

  PMD koeficients (maksimums): ≤0.2 ps/√km 

2.4.5. Kabeļa iepakojums (rekomendējošs, Pretendenta apliecinājums): 
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  Kabelis ir iepakots sūtījumam koka vai cita izturīga materiāla spolēs. 

  Kabelis ir aizsargāts ar izturīgu pārklājumu pret laika apstākļu iedarbību. 

  
Visām spolēm kabeļu gali ir ar uzgaļiem, pieejamiem testēšanai un droši 
piestiprināti pie spoles. 

  
Katrai spolei ir piestiprināta ražotāja datu lapa ar šādu informāciju:  vijumu skaits 
(ja norāda izgatavotājs), bruto svars, produkta numurs, kabeļa garums, 
pasūtījuma numurs, kabeļa marķējums, izmēri. 

  
Katrai spolei ir jābūt pievienotai ražotāja datu lapai kurā ir norādīta šāda 
informācija:  kabeļa marka saskaņā ar ITU-T G. sērijas rekomendācijām, 
vājinājuma, dispersijas un garuma testa rezultāti. 

  Katrai spolei ir jābūt ražotāja rūpnīcas testa sertifikātam. 
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Iepirkuma nolikuma 8. pielikums 
(iepirkums Nr. ESP-2022/17) 

 
  
 

IEPIRKUMA 
 

SINGLE MODE OPTISKO ŠĶIEDRU KABEĻU PIEGĀDE 

 ID Nr. ESP-2022/17 

 
Līguma projekts 

 
Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga 
datums. 

 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais 
reģistrācijas Nr. 40003011203 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pārstāv:  

kuri rīkojas saskaņā ar _______________________ no vienas puses, un  

 

____________, vienotais reģistrācijas Nr. ________________  (turpmāk – Izpildītājs), 
kuru pārstāv: 

kurš rīkojas saskaņā ar __________________________ 

turpmāk kopā - Puses un katrs atsevišķi Puse, 

ievērojot Pasūtītāja veikto iepirkumu „Single mode optisko šķiedru kabeļu piegāde”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. ESP-2022/17 (turpmāk – iepirkums), iepirkuma rezultātā noteikto 
uzvarētāju un iepirkuma uzvarētāja  iesniegto piedāvājumu iepirkuma __. daļā 
“________________” bez viltus, maldības un spaidiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – 
Līgums) par turpmāk minēto: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas piegādāt Pasūtītājam Līgumā noteiktā termiņā, 
apmērā, kvalitātē un kārtībā Single mode optisko šķiedru kabeļus (turpmāk – Prece), 
kuru komplektācija un daudzums atbilst iepirkuma nolikumam, tajā skaitā tajā ietvertajai 
tehniskajai specifikācijai (Līguma 1. pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija), un 
iepirkuma ietvaros Izpildītāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam, kas pievienots 
Līguma 2. pielikumā (turpmāk – Tehniskais piedāvājums) un finanšu piedāvājumam, kas 
pievienots Līguma 3. pielikumā (turpmāk – Finanšu piedāvājums). 

1.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt kvalitatīvi un atbilstoši Līgumā un normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām veiktu Preces piegādi un samaksāt par to Līgumā noteiktā kārtībā, 
apjomā un termiņā.  

1.3. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā pasūtījumus veic atbilstoši Pasūtītājam 
nepieciešamajiem iepirkuma apjomiem. Pasūtītājam, ņemot vērā tā saimnieciskās 
darbības vajadzības, ir tiesības nepasūtīt Preces par visu paredzamo apjomu, kas 
norādīts Tehniskajā piedāvājumā vai pasūtīt lielāku apjomu, kā norādīts Tehniskajā 
piedāvājumā, kā arī nepasūtīt Preces par visu Līguma 2.1. punktā norādīto kopējo 
līgumcenu, bet jebkurā gadījumā nepārsniedzot kopējo līgumcenu. 

1.4. Pasūtīto Preču apjoms tiek norādīts Līguma 5. pielikumā “Kopējais pasūtamo preču 
apjoms”. 
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1.5. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā ražotājs pārtrauc piedāvājumā esošās Preces 
ražošanu vai piegādi, par ko Izpildītājs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja 
apliecinājumu, Izpildītājs piedāvā Pircējam un Pircējs var piekrist, ka Izpildītājs piegādā 
līdzvērtīgu/ekvivalentu (arī cita ražotāja) Preci, kas atbilst Pasūtītāja Tehniskās 
specifikācijas prasību visiem tehniskiem parametriem (atbilstību šādos gadījumos 
nosaka, saskaņojot ar Pasūtītāju). Izpildītājs garantē, ka šajā gadījumā piegādātās 
Preces derīguma/garantijas termiņš nebūs mazāks par aizvietotās Preces noteikto 
derīguma/garantijas termiņu, līgumcena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie 
Līguma nosacījumi. Šādā gadījumā Puses noslēdz rakstisku papildu vienošanos pie 
Līguma. 

1.6. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā ražotājs nomaina piedāvājumā esošās Preces 
modeļa nosaukumu un/vai preces nosaukumu, nemainot Pasūtītāja Tehniskajā 
specifikācijā noteiktās Preces  tehniskos parametrus un Preces funkcionalitāti, par ko 
Izpildītājs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Izpildītājs 
piedāvā un Pasūtītājs piekrīt iegādāties Tehniskajā specifikācijā minēto Preci ar jaunu 
(nomainīto) Preces modeļa nosaukumu un/vai nosaukumu. Izpildītājs garantē, ka šajā 
gadījumā līgumcena netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie Līguma nosacījumi. 
Šādā gadījumā Puses noslēdz rakstisku papildu vienošanos pie Līguma. 

1.7. Preces piegādes vieta: Rīga, Ērgļu iela 10 vai citā Pasūtītāja noteiktā piegādes vieta 
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.  

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma kopējā summa par kvalitatīvu un atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un 
iepirkuma dokumentācijai piegādāto Preci ir līdz _________ EUR (____________ euro 
un ___ centi) (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk – 
līgumcena). PVN tiek apmaksāts papildus līgumcenai Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā apmērā un kārtībā. 

2.2. Izpildītājam ir pienākums piemērot Precei tādu cenu, kāda tā ir norādīta Izpildītāja 
iesniegtajā Finanšu piedāvājumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

2.3. Līgumcena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar kvalitatīvu Preces piegādi un Līguma 
izpildi, kā arī jebkurus nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, transporta un muitas 
izdevumus, kā arī jebkādus citus ar kvalitatīvu Līguma izpildi saistītus izdevumus. 
Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus saistībā ar Līguma 
izpildi un Preces piegādi. 

2.4. Saņemot Preci, Puses paraksta preču piegādes dokumentu kas ir preču pavadzīme – 
rēķins (turpmāk – Preču piegādes dokuments).  

2.5. Samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši Līgumam veikto Preces piegādi Pasūtītājs veic uz 
Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu 15 (piecpadsmit) dienu laikā Preču piegādes 
dokumenta parakstīšanas un saņemšanas datuma.  

2.6. Ja Preču piegādes dokuments satur visas attaisnojuma dokumenta (preču pavadzīmes 
– rēķina vai rēķina) sastāvdaļas, tad tas tiek izmantots Preču vērtības (līgumcenas) un 
pievienotās vērtības nodokļa samaksai, un Izpildītājam papildus nav jāsagatavo 
attaisnojuma dokuments. 

2.7. Attaisnojuma dokuments (preču pavadzīme – rēķins vai rēķins) uzskatāms par saņemtu, 
ja tas Pasūtītājam nosūtīts elektroniski no Izpildītāja e-pasta adreses _________ uz 

Pasūtītāja e-pasta adresi apmaksai@lvrtc.lv . 

2.8. Izpildītājs Preču piegādes dokumentā (preču pavadzīmē – rēķinā) obligāti norāda 
Pasūtītāja Līguma numuru, saskaņā ar kuru Prece ir piegādāta. 

2.9. Visiem Preču piegādes dokumentiem (preču pavadzīmei – rēķiniem), kā arī rēķiniem 
jābūt noformētiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja 
tie nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai nav adresēti īstajam adresātam 
- Pasūtītājam, Izpildītāja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto preču piegādes 

mailto:apmaksai@lvrtc.lv
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dokumentu (preču pavadzīmi – rēķinu) vai rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam 
jaunu preču piegādes dokumentu (preču pavadzīmi – rēķinu) vai rēķinu. Šajā gadījumā 
Pasūtītājs veic apmaksu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna Preču 
piegādes dokumenta (preču pavadzīmes – rēķina) vai rēķina saņemšanas no Izpildītāja. 

2.10. Ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par Izpildītāja preču - pavadzīmes rēķinā vai rēķinā 
norādīto summu pamatotību un/vai piegādātās Preces kvalitāti un/vai apjomu, 
Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Izpildītājam motivētu pretenziju un neapmaksāt 
rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzija nav atrisināta. Šajā gadījumā Izpildītāja pienākums 
ir anulēt iepriekš izrakstīto preču pavadzīmes-rēķinu vai rēķinu un izrakstīt, un nosūtīt 
Pasūtītājam jaunu pavadzīmes-rēķinu vai rēķinu. 

2.11. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma 2.5. punktā noteiktos maksājumus par summu 
tādā apmērā, kādā ir aprēķināts līgumsods un/vai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai 
segtu Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam radušos zaudējumus. Gadījumos, kad 
Pasūtītājam jāveic maksājums saskaņā ar Līgumu, bet pirms maksājuma veikšanas ir 
iestājušās prasījuma tiesības, kas izriet no Līguma, pret Izpildītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs 
prasījuma tiesību apmērā samazināt izmaksājamo līgumcenu. 

2.12. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par veiktiem maksājuma uzdevumos norādītajos 
datumos. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādītajiem norēķinu 
kontiem. 

 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visu tā rīcībā esošo Līguma izpildei 
nepieciešamo informāciju. 

3.2. Pasūtītājam ir pienākums veikt apmaksu atbilstoši Līgumā noteiktajam par Līgumam 
atbilstošu Preces piegādi. 

3.3. Pasūtītājam ir tiesības uzsākt lietot Izpildītāja piegādāto Preci pēc preču piegādes 
dokumenta abpusējas parakstīšanas. 

3.4. Pasūtītājs pieņem Preci Līguma 1.7. punktā norādītajā Preces piegādes vietā un 
paraksta Izpildītāja iesniegto preču piegādes dokumentu.  

3.5. Ja Preces pieņemšanas brīdī atklājas tās trūkumi, defekti vai citāda neatbilstība Līguma 
noteikumiem, Pasūtītājs neparaksta preču piegādes dokumentu. Šādā gadījumā 
nodošanas procesā Pasūtītājs preču piegādes dokumentā veic konstatētās 
neatbilstības, trūkumu vai defektu fiksāciju vai Puses kopīgi attiecībā uz konstatēto 
neatbilstību, trūkumu vai defektu sagatavo defektu aktu. 

3.6. Defektu akts tiek sagatavots arī par slēptiem trūkumiem vai bojājumiem, kurus Preces 
pieņemšanas brīdī nebija iespējams konstatēt, tajā skaitā Preces garantijas laikā 
saskaņā ar Līguma 5.6. punktu.  

3.7. Konstatējot kādu no 3.5. vai 3.6. punktā minētajām neatbilstībām, Pasūtītājs 5 (piecu) 
darba dienu laikā no attiecīgās fiksācijas preču piegādes dokumentā vai defektu akta 
sastādīšanas brīža nosūta to Izpildītājam, kurš apņemas to parakstīt ne vēlāk kā 3 (trīs) 
darba dienu laikā un Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā norādītajā termiņā par saviem 
līdzekļiem apņemas veikt Līguma nosacījumiem un tehniskajai specifikācijai atbilstošās 
Preces atkārtotu piegādi vai nomaiņu. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet Pasūtītājam tikai 
ar pilnas līgumcenas samaksas brīdi. 

3.8. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam papildu informāciju, kas nepieciešama lūguma 
izskatīšanai attiecībā uz Līguma 4.8. punktā norādīto termiņa pagarinājumu, kas 
Izpildītājam jāiesniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no papildu informācijas 
pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Pasūtītājs izskata minēto lūgumu 10 (desmit) dienu 
laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas un rakstveidā sniedz atbildi par 
lēmumu piešķirt vai nepiešķirt Pakalpojuma izpildes termiņa pagarinājumu. Piešķirot 
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Līguma izpildes termiņa pagarinājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs to noteikt mazāku nekā 
prasīts lūgumā. Par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu Puses rakstiski noslēdz 
atsevišķu vienošanos. 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas izpildīt Līgumu un piegādāt Preci Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 
noteikumiem un tādā komplektācijā un termiņā, kāda paredzēta Līgumā, tā pielikumos 
un iepirkuma nolikumā. 

4.2. Izpildītājs apņemas piegādāt Preci ne vēlāk kā _______(_____________) laikā no 
Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.  

4.3. Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms Preces piegādes informē Pasūtītāju 
par konkrētu Preces piegādes dienu un saskaņo ar Līgumā 13.1.  punktā norādīto 
Pasūtītāja atbildīgo kontaktpersonu konkrētu piegādes laiku. 

4.4. Izpildītājs nodrošina Preces iepakojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem un starptautiskajiem standartiem, lai nodrošinātu Preces saglabāšanu tās 
transportēšanas, pārkraušanas vai uzglabāšanas laikā līdz tās piegādes vietai. Izpildītājs 
ir atbildīgs par visiem zaudējumiem un bojājumiem, kas radušies Precei tās 
uzglabāšanas, transportēšanas un pārkraušanas laikā līdz Preces pieņemšanai Līgumā 
noteiktajā kārtībā. 

4.5. Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam visu nepieciešamo informāciju par Preci, tās 
ekspluatācijas noteikumiem (instrukciju), ekspluatācijas garantijas termiņiem un citiem 
Preces apkalpošanas noteikumiem, kas ir norādīti Izpildītāja vai Preces ražotāja 
garantijas apkalpošanas noteikumos.  

4.6. Piegādātas Preces garantijas laikā Izpildītājs novērš tos trūkumus un bojājumus, kuru 
dēļ uzstādītas Preces darbība neatbilst Preces ražotāja noteiktajiem tehniskajiem un 
ekspluatācijas noteikumiem (instrukcijām) un parametriem, nomainot neatbilstošas 
preces. Izpildītājs šajā Līguma punktā Preces garantijas apkopi veic visā Līguma 
5.6. punktā norādītajā garantijas termiņa laikā bez maksas. 

4.7. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvu, termiņā un atbilstoši Līgumā 
noteiktajam apjomam un kārtībai piegādātu un nodotu Preci. 

4.8. Ja Līguma izpildes laikā Izpildītājs atsaucas uz jaunajiem atklātiem faktiskiem un 
tiesiskiem apstākļiem un šādu apstākļu dēļ izraisītiem (ieviestiem) ierobežojumiem 
(apgrūtinājumiem), Izpildītājam ir jāpierāda, ka pēc Līguma noslēgšanas ir radušies jauni 
būtiski Līguma turpmākas pilnīgas saistību izpildes ierobežojoši apstākļi, kas 
nepastāvēja Līguma noslēgšanas brīdī un kurus Izpildītājs nevarēja saprātīgi paredzēt. 
Izpildītājs savlaicīgi rakstveidā iesniedz Pasūtītājam atbilstošu lūgumu Līguma izpildes 
termiņa pagarinājumam, norādot apstākļus, uz kuriem lūgums balstīts, kā arī 
nepieciešamo Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 

4.9. Izpildītājs ir informēts, ka Pasūtītājs ir sertificēts atbilstoši EN ISO 50001:2018 
standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi”.  

4.10. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja mājas lapā 
https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/kvalitates_vadiba/energoefektivitates-politika/ publicēto 
Pasūtītāja energoefektivitātes politiku un apņemas to ievērot, veicot ar Līgumā noteikto 
Preces piegādi Pasūtītāja objektos, kā arī nodrošināt, ka to ievēro arī Līguma izpildē 
piesaistītie apakšuzņēmēji, ja tādi tiek piesaistīti. Izpildītājs apņemas sekot līdzi 
Pasūtītāja energoefektivitātes politikas izmaiņām. 

4.11. Pasūtītājam ir ieviesta un tiek uzturēta kvalitātes pārvaldības sistēma saskaņā ar 
standarta ISO9001:2015 prasībām. 

4.12. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja mājas lapā 
https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/par-mums/ publicēto Pasūtītāja vispārējo stratēģisko mērķi, 
vīziju un misiju, un apņemas veikt Līgumā noteikto Preces piegādi Pasūtītājam saskaņā 

https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/kvalitates_vadiba/energoefektivitates-politika/
https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/par-mums/
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ar to, kā arī nodrošināt, ka to ievēro arī Līguma izpildē piesaistītie apakšuzņēmēji, ja tādi 
tiek piesaistīti. 

 

5. PRECES KVALITĀTE UN GARANTIJA 

5.1. Izpildītājs apliecina, ka Preces nodošanas un pieņemšanas brīdī Prece ir pilnā 
komplektācijā, jauna, atbilst iepirkuma nolikumam, Līgumā noteiktajai tehniskajai 
specifikācijai un Preces kvalitāte atbilst Preces ražotāja noteiktajiem standartiem. 
Izpildītājs garantē, ka Prece pirms tam nav bijusi ekspluatācijā. 

5.2. Izpildītājs apliecina, ka tas ir tiesīgs pārdot Preci un garantē, ka pret Pasūtītāju, tam 
lietojot Preci, netiks vērstas nekādas trešo personu pretenzijas. 

5.3. Izpildītājs piegādā Preci kopā ar tehniskās ekspluatācijas noteikumiem vai cita veida 
dokumentāciju, ko nodrošina Preces ražotājs. Minētajiem dokumentiem jābūt latviešu 
vai angļu valodā. 

5.4. Izpildītājs garantē, ka piegādātā Prece ir derīga lietošanai (ekspluatācijai), kā arī to, ka 
Preces izmantošana atbilstoši tehniskās ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs 
materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai, īpašumam un apkārtējai videi. 

5.5. Izpildītājs garantē Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

5.6. Izpildītājs nodrošina Precei __ (______) _____ garantiju no Preces piegādes brīža 
saskaņā ar Līguma 9.2. punktu. Līgumā noteiktās garantijas saistības ir spēkā, ja 
Pasūtītājs nepārkāpj noteiktos Preces ekspluatācijas noteikumu (instrukciju) 

nosacījumus. 

5.7. Izpildītājs apņemas nodrošināt Precei garantijas apkalpošanu atbilstoši Līguma 4. 
pielikumā „Preču garantijas nodrošināšanas detalizēts apraksts” noteiktajam.  

5.8. Ja garantijas laikā attiecībā uz Preci atklājas neatbilstības, trūkumi vai defekti un Preces 
lietošana ir ierobežota vai tās izmantošana atbilstoši tās paredzētajam mērķim vispār 
nav iespējama, Pasūtītājs par minēto faktu rakstiski informē Izpildītāju, nosūtot 
pretenziju. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina Preces atbilstību Līguma 1. un 
2.pielikumā noteiktajam un Preces nevainojamu darbību (lietošanu), attiecīgi nomainot 
Preci vai tās daļas. Garantijas pieteikuma gadījumā Izpildītājs nodrošina tādu reakcijas 
laiku Pasūtītāja telpās uz Pasūtītāja pretenziju, kas nav ilgāks par 3 (trīs) darba dienām 
no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas. 

5.9. Ja nomaiņa nav iespējama, Pasūtītājam uz attiecīgo Preci ir tiesības prasīt Līguma 
atcelšanu un samaksātās līgumcenas (tās daļas) par šo Preci atgriešanu pilnā apjomā.  

5.10. Preces jāapmaina ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, kas nav ilgāks par __ (______) 
kalendāra dienām no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas un/ vai defektu akta 
abpusējās parakstīšanas dienas. Ja nomaiņa nav iespējama, Pasūtītājam uz attiecīgo 
Preci ir tiesības prasīt samaksātas līgumcenas par šo Preci atgriešanu pilnā apjomā. 
Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, kurš 
tiek nosūtīts uz Līguma 13.2. punktā norādīto adresi, atmaksāt defektīvās Preces 
vērtību, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, rēķinā noteiktajā termiņā. Konkrētā 
defektīvā Prece, par kuru veikta atmaksa, tiek atdota Izpildītājam Pušu saskaņotā 
kārtībā, par kuru Puses vienojas 1 (viena) mēneša laikā no atmaksas veikšanas. Ja 
Puses 1 (viena) mēneša laikā nav vienojušās par defekta Preces atgriešanas kārtību, 
Prece paliek Pasūtītāja īpašumā un Pasūtītājam ir tiesības rīkoties ar konkrēto Preci pēc 
saviem ieskatiem. 

6. KONFIDENCIALITĀTE 

6.1. Puses apņemas aizsargāt un bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas no otrās Puses 
neizpaust trešajām personām vai padarīt par publiski pieejamu pilnīgi vai daļēji nekādu 
informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma saturu, kā arī jebkādu Pušu rīcībā esošo 
tehnisko, komerciālo un citu informāciju par otru Pusi un tā darbību, tai skaitā, bet ne 
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tikai, precēm un pakalpojumiem, to cenām, projektiem, procesiem, noslēgtajiem 
līgumiem, peļņu, klientu vai sadarbības partneru datiem, kas tām kļuvusi zināma par otru 
Pusi Līguma saskaņošanas procesā un Līguma darbības laikā vai saistīta ar to, 
neatkarīgi no tā, vai šī informācija ir mutiski, rakstveida formā, jebkura veida datu nesējā 
vai citā līdzeklī vai jebkādā citā veidā (turpmāk – aizsargājamā informācija), izņemot 
Līgumā un spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.  

6.2. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad aizsargājamu informāciju 
pieprasa Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktas kompetentas iestādes, kurām 
uz to ir likumīgas tiesības. Sniedzot aizsargājamu informāciju kompetentām iestādēm, 
Pusēm ir jānorāda uz aizsargājamās informācijas statusu un jālūdz tai piešķirt 
ierobežotas pieejamības statusu.  

6.3. Par aizsargājamu informāciju nav uzskatāma informācija, kas kļuvusi publiski pieejama 
vai kurai nevar būt šāds statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tajā skaitā 
normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā. 

6.4. Līguma darbības laikā Izpildītājs apņemas bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja 
piekrišanas nekādā veidā nekopēt vai citādi nepavairot Pasūtītāja iesniegto informāciju, 
neiznest to ārpus Pasūtītāja telpām, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma atdot atpakaļ 
visus dokumentus un citus materiālus (arī to atvasinājumus (kopijas, norakstus, 
izrakstus), kas satur aizsargājamu informāciju un kuri tikuši izsniegti Izpildītājam 
līgumsaistību izpildei vai neatgriezeniski iznīcināt šādu informāciju. Šī punkta noteikumi 
attiecas arī uz Pasūtītāja pieprasīto aizsargājamu informāciju pēc Līguma darbības 
termiņa beigām. 

6.5. Puses apņemas nodrošināt aizsargājamās informācijas neizpaušanu no savu 
darbinieku, pilnvaroto pārstāvju un profesionālo konsultantu puses, ja šādi tiek iesaistīti 
Līguma izpildes laikā.  

6.6. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu 
pārkāpšanas rezultātā radīto tiešo zaudējumu atlīdzināšanu. 

6.7. Aizsargājamās informācijas izpaušana trešajām personām netiks uzskatīta par Līguma 
pārkāpumu šādos gadījumos: 

6.7.1. aizsargājamā informācija tiek izpausta vai nodota kompetentām valsts varas, 
pašvaldību, administratīvajām, tiesu iestādēm vai citām kompetentajām 
institūcijām vai trešajām personām tiesību normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos un kārtībā, ar noteikumu, ka Puse, kas saņem aizsargājamu 
informāciju, savu iespēju robežās nekavējoties rakstiski paziņo par to Pusei, 
kas ir nodevusi aizsargājamu informāciju (ja vien nebūs tiešs kompetento 
iestāžu aizliegums to darīt); 

6.7.2. aizsargājamā informācija tiek izpausta vai nodota trešajām personām pēc tam, 
kad šī pati aizsargājamā informācija neatkarīgi no Puses, kas saņem 
aizsargājamu informāciju, ir kļuvusi publiski zināma vai brīvi pieejama trešajām 
personām. 

6.8. Par konfidencialitātes pārkāpumu netiks uzskatīts un konfidencialitātes pienākums 
neattiecas uz šādu informāciju: 

6.8.1. kura ir publiski pieejama pirms Līguma noslēgšanas; 

6.8.2. kura tiesiskā kārtā kļūst publiski pieejama bez Puses, kas saņem aizsargājamu 
informāciju, vainas; 

6.8.3. kura ir nodota Pusei, kas saņem aizsargājamu informāciju, bez konfidencialitātes 
pienākuma; 

6.8.4. kuru Puse, kas saņem aizsargājamu informāciju, ir radījusi neatkarīgi no Puses, 
kas ir nodevusi aizsargājamu informāciju. 
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6.9. Dokumentus, kuri satur Pasūtītāja aizsargājamu informāciju, tajā skaitā arī personas 
datus, kā arī visus dokumentu sagatavošanas procesā radušos un turpmākajam darbam 
neizmantojamos pierakstus, kuri nav nepieciešami noteiktā datu apstrādes mērķa 
sasniegšanai, un kuri nav jāglabā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, 
Izpildītājs apņemas iznīcināt, izmantojot dokumentu smalcinātājus (dokumenti papīrā 
formātā), vai neatgriezeniski izdzēšot (elektroniski dokumenti vai to sagatavošanas 
procesa radušies pieraksti/informācija) no elektronisko datu nesēja. 

6.10. Papīra formas dokumenti, kuri satur Līguma 6.9. punktā minēto informāciju, tiek 
sasmalcināti Izpildītāja telpās, izmantojot dokumentu smalcinātāju, vai iznīcināti, 
izmantojot dokumentu iznīcināšanas pakalpojumus. Izpildītājs apņemas nodrošināt 
papīra smalcinātājiem tādu smalcināšanas drošības līmeni, kas neļauj iznīcināto papīra 
dokumentu atjaunot. 

6.11. Puses nodrošina, ka Pušu nodoti dokumenti un informācija atbilstoši to vērtībai un 
klasifikācijai ir glabājami tam paredzētās vietās (piemēram, speciālās telpās, slēdzamos 
skapjos, seifos u.c.). Savukārt elektronisko dokumentu aizsardzību īsteno ar 
programmatūras līdzekļiem, parolēm, šifrēšanu, kriptēšanu un citiem loģiskās 
aizsardzības līdzekļiem. 

6.12. Puse, kas saņem aizsargājamu informāciju, piekrīt atlīdzināt Pusei, kas ir nodevusi 
aizsargājamu informāciju, visus tiešos zaudējumus, kas radušies tai Pusei, kas saņem 
aizsargājamu informāciju, pārkāpjot vai neievērojot konfidencialitātes saistību 
noteikumus. Pirms šajā punktā minēto tiesību īstenošanas Puse, kas ir nodevusi 
aizsargājamu informāciju, informēs Pusi, kas saņēma aizsargājamo informāciju, par 
Līgumā noteikto konfidencialitātes noteikumu pārkāpumu un dos attiecīgajai Pusei laiku, 
kas nav mazāks par 5 (piecām) darba dienām, lai novērstu pārkāpumu vai sniegtu 
skaidrojumu par konfidencialitātes pārkāpumu. 

6.13. Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma un tie paliek spēkā arī pēc 
Līguma darbības izbeigšanas. 

6.14. Puses uzņemas Līgumā noteikto atbildību par tiešajiem zaudējumiem, kuri varētu rasties 
aizsargājamās informācijas izpaušanas gadījumā. 

 

7. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

7.1. Pusēm kā diviem neatkarīgiem personas datu pārziņiem ir tiesības apstrādāt no otras 
Puses iegūtos fizisko personu datus, ka arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu 
datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Pušu leģitīmo 
interešu nodrošināšanai, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu 
datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 
2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 

7.2. Puse, kura Līguma izpildes ietvaros nodod otrai Pusei fizisko personu datus, atbild par 
tiesiskā pamata nodrošināšanu šādu datu nodošanai, datu subjektu informēšanu, kā arī 
citu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību ievērošanu attiecībā uz personas datu 
izpaušanu otrai Pusei. 

7.3. Pasūtītājs izmantos  iegūtos personas datus tādā veidā un atbilstoši mērķiem, kas 
noteikti Pasūtītāja Privātuma politikā, kas ir pieejama vietnē www.lvrtc.lv (sk. 

https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/kvalitates_vadiba/privatuma_politika/). 

7.4. Katra Puse veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu 
personas datus no nepilnvarotas vai nelikumīgas apstrādes, personas datu 
pazaudēšanas, iznīcināšanas vai izmainīšanas. 

https://www.lvrtc.lv/par-lvrtc/kvalitates_vadiba/privatuma_politika/
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7.5. Puse apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu 
datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu 
datu nodošanu. 

7.6. Pēc apstrādes pabeigšanas Puses Līguma ietvaros apstrādātos personas datus nodod 
atpakaļ un/vai neatgriezeniski dzēš, vai rīkojas ar tiem otras Puses norādītajā veidā. 

7.7. Šīs sadaļas noteikumi paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanās, kamēr kāda no Pusēm 
veic Līguma izpildes ietvaros iegūto personas datu apstrādi. 

 

8. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār saskaņā 
ar Līgumu, tās pielikumiem, Civillikumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem. 

8.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.5. punktā noteikto maksājumu termiņus, Izpildītājam ir 
tiesības aprēķināt Pasūtītājam līgumsodu 0,3% (nulle, komats, trīs procentu) apmērā no 
Izpildītāja neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu, līgumsoda kopējai summai 
nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no neapmaksātās summas. 

8.3. Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības 
aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,3% (nulle, komats, trīs procentu) apmērā no konkrētā 
pasūtījuma līgumcenas par katru nokavēto dienu, līgumsoda kopējai summai 
nepārsniedzot 10% (desmit procentu) no konkrētā pasūtījuma līgumcenas. 

8.4. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma un tas nav saistīts ar Pasūtītāja saistību 
neizpildi, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās 
līgumcenas. 

8.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu Izpildītāja vainas dēļ (piemēram, Izpildītājs nepilda kādus 
Līguma noteikumus u.tml.), Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam līgumsodu 10% 
(desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. 

8.6. Par Līguma 6. nodaļā noteikto konfidencialitātes noteikumu un Līguma 7. nodaļā 
noteikto fizisko personu datu aizsardzības noteikumu pārkāpumu, Pasūtītājam ir tiesības 
pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 1 000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā par 
katru konstatēto gadījumu, kā arī sedz visus no šī pārkāpuma Pasūtītājam radušos 
zaudējumus. 

8.7. Puses ir atbildīgas par to rīcības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem 
zaudējumiem. Netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti. 

8.8. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no pienākuma 
izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja Līgumā nav noteikts citādi. 

8.9. Izpildītājs pilnā apmērā ir atbildīgs par piegādājamās Preces nejaušas nozaudēšanas 
vai bojāejas risku, un uzņemas visus ar to saistītus zaudējumus, līdz Preces piegādei 
Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 9.2. punktu. 

8.10. Visas nesaskaņas, domstarpības un strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes 
gaitā, vai kas izriet no Līguma, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja 1 
(viena) mēneša laikā Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas 
Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

 

9.  LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBAS NOSACĪJUMI 

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējās parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2023. gada 
29. decembrim, vai līdz Līguma 2.1. punktā noteiktās kopējās Līguma summas 
sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais, kā arī līdz Pušu 
pilnīgai saistību izpildei. Puses Līgumu paraksta elektroniskā formā ar drošu elektronisko 
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parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma spēkā stāšanās datums ir pēdējā parakstītāja 
pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

9.2. Prece tiek uzskatīta par piegādātu ar dienu, kad abas Puses (to pilnvaroti pārstāvji) 
parakstījušas preču piegādes dokumentu. 

9.3. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties, veicot savstarpējo 
norēķinu un nokārtojot citas Līguma saistības.  

9.4. Pasūtītājam, rakstiski informējot Izpildītāju vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ir tiesības 
atkāpties no Līguma, nesedzot izpildītājam nekādus zaudējumus, šādos gadījumos: 

9.4.1. Izpildītājs kavē Preces piegādi vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām; 

9.4.2. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs vairākkārt (vairāk par 2 reizēm) atdevis atpakaļ 
Izpildītājam Preci trūkumu novēršanai atbilstoši Līguma 3.5. un/vai 3.6. punktam, 
vai Izpildītājs nenovērš minētos trūkumus preču piegādes dokumentā vai defektu 
aktā noteiktajā termiņā; 

9.4.3. ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai pasludināts Izpildītāja maksātnespējas 
process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai ārpus tiesas tiesiskās 
aizsardzības process, tas ir bankrotējis vai tam apturēta saimnieciskā darbība vai 
zaudējis juridisko rīcībspēju; 

9.4.4. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis 
nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

9.4.5. Izpildītājs ir pārkāpis konfidencialitātes vai fizisko personu datu aizsardzības 
noteikumus un nav novērsis minētos pārkāpumus Pasūtītāja vai citas 
kompetentās iestādes noteiktajā termiņā vai apjomā; 

9.4.6. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību; 

9.4.7. Izpildītājs nepilda citus Līguma nosacījumus. 

9.5. Izpildītājam, rakstiski vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš informējot  Pasūtītāju, ir tiesības 
atkāpties no Līguma  šādos gadījumos: 

9.5.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10% (desmit procentus)  
no līgumcenas; 

9.5.2. Pasūtītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu un minēto saistību 
neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc Izpildītāja rakstiska 
paziņojuma saņemšanas par šādu saistību neizpildi; 

9.5.3. ir pasludināts Pasūtītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pasūtītāja bankrotu. 

9.6. Līguma 9.3. un 9.4. punktā noteiktajos gadījumos, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā 
no Pasūtītāja pieprasījuma dienas atmaksā Pasūtītājam aprēķināto līgumsodu, ja 
attiecināms. 

9.7. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas 
izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi 
nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses. 

9.8. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu 11. 
(vienpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas uz adresāta juridisko adresi 
ierakstītā pastā sūtījumā vai nosūtīšanas uz Puses elektroniskā pasta adresi, parakstot 
paziņojumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

9.9. Līguma 6. un 7. nodaļa paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanas vai spēka zaudēšanas 
jebkādu iemeslu dēļ.  

 

10. NEPĀRVARAMA VARA 
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10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību 
neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu 
rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma spēkā stāšanās dienas un atbilst visām šīm 
pazīmēm: no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; kuru 
Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt un novērst; kas nav radies Puses vai 
tā kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; kas padara saistību izpildi ne tikai 
apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, 
kara darbība, militārie konflikti, epidēmija (pandēmija), dabas stihija, kā arī citi apstākļi, 
kas ir ārpus Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežām. 

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, ne vēlāk kā 5 
(piecu) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža vai tiklīdz tas kļuvis praktiski 
iespējams, par tiem rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes 
termiņu un iesniedzot pierādījumus, kas apliecina nepārvaramas varas iestāšanos un 
apstiprina nepārvaramas varas attiecināšanu uz Līguma izpildi. 

10.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš tiek 
pagarināts par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku, par ko 
Puses rakstveidā vienojas. 

10.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi Līguma noslēgšanas laikā 
pastāvošie faktiskie un tiesiskie apstākļi un šādu apstākļu dēļ pastāvošie (ieviestie) 
ierobežojumi vai apgrūtinājumi, tajā skaitā, bet ne tikai, COVID-19 pandēmijas izraisītie 
ierobežojumi.  

10.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 
30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, vismaz 5 
(piecas) dienas iepriekš rakstiski par to informējot otru Pusi. Ja Līgums šādā kārtā tiek 
izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību. 

10.6. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu 
iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde. 

 

11. SANKCIJAS 

11.1. Neskatoties uz citiem Līguma noteikumiem, Pasūtītājs,  vienpusēji izbeidz Līgumu ar 
Izpildītāju šādos gadījumos: 

11.1.1. ja Līguma izpildes laikā attiecībā uz Izpildītāju, tā valdes vai padomes locekli, 
patieso labuma guvēju (turpmāk – PLG), pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, 
vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar 
filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso 
labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir 
personālsabiedrība, vai apakšuzņēmēju, kuram paredzēti tiešie maksājumi un 
Izpildītājs noteiktā termiņā nevar aizstāt šo apakšuzņēmēju ar citu 
apakšuzņēmēju, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas 
finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (tajā skaitā, bet ne tikai Apvienotās 
Karalistes vai Amerikas Savienoto Valstu Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC)) 
dalībvalsts noteiktās sankcijas (turpmāk viss kopā saukts – sankcijas), kuras 
kavē vai padara neiespējamu Līguma izpildi.  

11.1.2. Ja uz Izpildītāju Līguma izpildes laikā iestājas kāds no nosacījumiem, kas izriet 
no 2014. gada 31. jūlija Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem 
pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 
(tajā skaitā no tās grozījumiem) 5.k panta 1. punktā noteiktā. 

11.2. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma 11.1.2. 
apakšpunktā minētā nosacījuma iestāšanās, rakstiski informē Pasūtītāju, ja attiecībā uz 
Izpildītāju iestājās kāds no gadījumiem, kas izriet no Līguma 11.1.2. apakšpunkta. 
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11.3. Pasūtītājs Līgumā 11.1. punktā minētājos gadījumos izbeidz Līgumu vienpusēji ar 
paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādīto dienu, nesedzot Izpildītājam nekādus ar 
Līguma izbeigšanu radītos zaudējumus un bez jebkāda veida materiālās un 
nemateriālās Pasūtītāja atbildības pret Izpildītāju. 

11.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt Līguma darbību ar Izpildītāju, ja attiecībā uz 
Izpildītāju, Izpildītāja īpašnieku, jebkuru amatpersonu, PLG, pārstāvēttiesīgo personu vai 
prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu darbībās, kas saistītas ar 
filiāli (ja persona ir filiāle) vai personālsabiedrības biedru, tās amatpersonu, PLG, 
pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu (ja persona ir personālsabiedrība), kādu no 
kontroles ķēdes uzņēmumiem vai šāda uzņēmuma īpašnieku, amatpersonām, vai šādu 
uzņēmumu PLG, apakšuzņēmēju, ar kuru nav paredzēti tiešie maksājumi (turpmāk – 
Saistītā persona), ir noteiktas sankcijas, vai Pasūtītājam ir pamatotas aizdomas, ka kādai 
no Saistītajām personām ir ietekme, vai tā var īstenot kontroli pār Izpildītāju, vai 
Izpildītājam ir iespēja tieši vai netieši darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos 
resursus personai, kas ir pakļauta sankcijām. Pasūtītājs Līgumu ar Izpildītāju var apturēt 
nekavējoties ar paziņojumā par Līguma darbības apturēšanu norādīto dienu Izpildītājam.  

11.5. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no publikācijas par 
sankciju pret Izpildītāju vai Saistīto personu piemērošanas rakstveidā informē Pasūtītāju 
par piemērotajām sankcijām, Izpildītāja vērtējumu par to ietekmi uz Izpildītāja spēju 
izpildīt Līgumu, un pasākumiem, ko Izpildītājs veic, lai Līgumu varētu izpildīt. 

11.6. Pasūtītājam savu leģitīmo interešu ievērošanai ir tiesības, ja tam ir pamatotas aizdomas 
par sankciju piemērošanu attiecībā uz Izpildītāja Saistīto personu, nosūtīt Izpildītājam 
pieprasījumu iesniegt Pasūtītājam pārbaudāmu un ar dokumentiem apstiprināmo 
aktuālo informāciju, kas nepārprotami apliecina, ka Saistītā persona nav pakļauta 
sankcijām, kuras kavē vai padara neiespējamu Līguma izpildi, ja šāda informācija 
Pasūtītājam nav publiski pieejama, kā arī apturēt Līguma darbību. Šajā gadījumā 
Pasūtītājam, ievērojot Līgumā minēto, ir tiesības vienpusēji apturēt Līguma darbību uz 
laiku (tajā skaitā, kamēr saņem nepieciešamo informāciju un dokumentus no Pasūtītāja), 
kādā Pasūtītājs veiks Izpildītāja un Saistīto personu pārbaudi,  ņemot vērā Pasūtītāja 
rīcībā esošo informāciju un Izpildītāja iesniegto informāciju. Izpildītājam ir pienākums 
iesniegt visu Pasūtītāja pieprasīto informāciju un dokumentus, izņemot tādu informāciju 
un dokumentus, kuras iesniegšana Pasūtītājam ir tieši aizliegta ar ārēju normatīvo aktu. 
Līguma darbības atjaunošana var notikt tikai pēc visas šajā punktā Pasūtītāja pieprasītās 
informācijas un dokumentu iesniegšanas un tās pārbaudes un rakstiskas Izpildītāja 
informēšanas par Līguma darbības atjaunošanu. 

11.7. Ja Izpildītājs bez pamatota iemesla neiesniedz Pasūtītājam Līguma 11.6. punktā minēto 
informāciju vai dokumentus Pasūtītāja norādītājā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības 
nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu ar Izpildītāju ar paziņojumā par Līguma 
izbeigšanu norādīto dienu. Šādā gadījumā Pasūtītājs nesedz Izpildītājam nekādus 
zaudējumus un nesedz nekādu kaitējuma atlīdzību, tajā skaitā, bet ne tikai, par jau 
pasūtītajām, bet vēl nepiegādātajām vai nepieņemtajām Precēm. 

11.8. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka neveic un Līguma darbības laikā neveiks 
darījumus ar tādu personu, pret kuru tieši vai kuras saistīto personu ir noteiktas tādas 
sankcijas, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem uzliek tāda veida ierobežojumus, kas 
var padarīt turpmāku Līguma izpildi par neiespējamu vai apgrūtinošu. 

11.9. Līguma pirmstermiņa izbeigšanās gadījumā, ja tālāka Līguma izpilde nav iespējama 
sankciju dēļ piegādātās Preces, ko Pasūtītājs ir pieņēmis, paliek Pasūtītāja valdījumā 
un, ja īpašumtiesības jau nav pārgājušas, šādas Preces pāriet Pasūtītāja īpašumā. 

11.10. Ja Līguma tālāka izpilde nav iespējama sankciju dēļ, tad Pasūtītājs: 

11.10.1. samaksā Izpildītājam par faktiski piegādāto un pieņemto Preču apjomu 
saskaņā ar Līgumu un par Līguma ietvaros uzsākto un faktiski izpildīto apjomu 
ir saņemts kompetentās iestādes un/vai kredītiestādes rakstisks atzinums vai 
atļauja par maksājumu veikšanu Izpildītājam. Ja piemēroto sankciju dēļ 
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Pasūtītājam nav tiesības veikt samaksu Izpildītājam, Pasūtītājs atliek samaksas 
veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret 
Izpildītāju tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt; vai 

11.10.2. Ja iespējams un/vai attiecināms, Pasūtītājs Izpildītājam pienākošos finanšu 
līdzekļus nodod glabāšanā ar kompetento iestādi saskaņotam finanšu un 
kapitāla tirgus dalībniekam, par ko Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 
nodošanas glabāšanā rakstveidā paziņo Izpildītājam, norādot finanšu un 
kapitāla tirgus dalībnieku un finanšu līdzekļu apmēru, kas tam nodoti glabāšanā, 
ja atbilstoši normatīvajiem aktiem tas ir iespējams. Izdevumus par finanšu 
līdzekļu glabāšanu sedz Izpildītājs. 

11.11. Ja Līguma darbība ir apturēta vai Līgums ir izbeigts, pamatojoties uz šo Līguma nodaļu, 
Izpildītājam nav tiesību pieprasīt līgumsodu, nekādu zaudējumu vai kaitējuma 
atlīdzināšanu par Līguma darbības apturēšanu vai Līguma izbeigšanu.  

11.12. Izpildītājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas un dokumentu pilnīgumu un patiesumu. 
Ja, Izpildītājs ir sniedzis Pasūtītājam nepilnīgu vai nepatiesu informāciju vai dokumentus, 
vai tādu informāciju vai dokumentus, kurus Pasūtītājs nevarēja pārbaudīt, Izpildītājs 
atbild par visiem Pasūtītāja zaudējumiem, kas ir saistīti ar Izpildītāja sniegtās 
informācijas nepilnīgumu vai nepatiesumu.  

11.13. Neatkarīgi no citiem Līguma noteikumiem šīs sadaļas izpildē tiek piemēroti Latvijas 
Republikas normatīvie akti. 

 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Puses apliecina, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā 
noteiktās saistības un pienākumus, kā arī iespējas veikt Līgumā noteikto pienākumu 
izpildi. 

12.2. Puses var grozīt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties. 

12.3. Visi Līguma pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros noformēti un Pušu parakstīti grozījumi 
un papildinājumi, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar  Līgumu, tiek 
pievienoti tam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.  

12.4. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums 
piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

12.5. Līguma sadaļu virsraksti ir paredzēti Līguma labākai pārskatāmībai un nav izmantojami 
Līguma noteikumu tulkošanai. 

12.6. Jebkādi Pušu sniegtie paziņojumi un informācija sagatavojama rakstiski un nosūtāma ar 
ierakstītu vēstuli vai pret saņemšanas apstiprinājumu uz Līgumā norādītajām Pušu 
adresēm, vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apstiprinātu ar 
laika zīmogu. Uzskatāms, ka paziņojums un/vai informācija saņemta 2. (otrajā) darba 
dienā, ja tas nosūtīta elektroniski, vai 7. (septītajā) darba dienā, ja nosūtīta kā ierakstīta 
vēstule. 

12.7. Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

12.8. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta, banku rekvizīti, 
īpašnieki un vadītāji vai cita būtiska informācija, kas var ietekmēt Līguma izpildi, tad 
attiecīgā Puse nekavējoties, bet ne vēlāk ka 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski informē 
par to otru Pusi, pretējā gadījumā vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei tādējādi 
nodarītie zaudējumi. 

12.9. Pušu reorganizācija neatkarīgi no tās juridiskās formas vai to vadītāju maiņa nevar būt 
par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek 
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reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši attiecīgās 
Puses tiesību un saistību pārņēmējam. Saistības izriet no Līguma un strīda gadījumā 
risināmas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Kādas no Puses 
reorganizācijas gadījumā Puses apņemas noformēt reorganizācijas rezultātā no Līguma 
izrietošas un pārņemtas saistības rakstiskā formā. 

12.10. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus 
un saistības trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas. 

12.11. Pasūtītājs pilnvaro: 

12.11.1. ______________________ parakstīt Līgumā minētos Aktus, tajā skaitā 
defektu aktus, līdz summai 9 999,99 EUR bez PVN. 

12.11.2.  ______________________ parakstīt Līgumā minētos Aktus, tajā 
skaitā defektu aktus, no summas 10 000,00 EUR, nepārsniedzot kopējo 
Akta summu 14 9999,99 EUR bez PVN. 

12.12. Izpildītājs pilnvaro _________________________ parakstīt Līgumā minētos 
Aktus un defektu aktus. 

12.13. Līgums un tā pielikumi sagatavoti latviešu valodā, parakstīti elektroniski ar drošu 
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas 
parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. 

 

13. PUŠU PAR LĪGUMU ATBILDĪGĀS PERSONAS 

13.1. Pasūtītāja pārstāvis: (vārds, uzvārds) 

darba adrese:    [Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012] 

mobilais tālrunis:   

elektroniskais pasts:  _____@lvrtc.lv 

 

13.2. Izpildītāja pārstāvis: (vārds, uzvārds)  

darba adrese:    ____iela, __, LV- 

tālrunis:     

  elektroniskais pasts:  ___@___.__ 

 

14. LĪGUMA PIELIKUMI 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija 

2. pielikums - Tehniskais piedāvājums. 

3. pielikums – Finanšu piedāvājums. 

4. pielikums  - “Preču garantijas nodrošināšanas detalizēts apraksts”. 

5. pielikums – “Kopējais pasūtamo preču apjoms”. 

 

15. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs: 
 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centrs”  
Vienotais reģistrācijas Nr. LV40003011203 
Juridiskā adrese: Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012 

Izpildītājs: 
 
Vienotais reģ. Nr.  
Juridiskā adrese: (Banka) 
Konts:_________ 
Kods:__________ 
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A/S “Citadele banka” 
Konts: LV37 PARX 0000 8359 30001  
Kods: PARXLV22 
 

 

 
 

Izpildītāja Parakstītājs 

 
 

Līgums un tā pielikumi parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 
zīmogu  
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Līguma Nr.  
1.pielikums 

 
 

Tehniskā specifikācija 
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Līguma Nr.  
2.pielikums 

 
 

Tehniskais piedāvājums 
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Līguma Nr.  
3.pielikums 

 
 

Finanšu piedāvājums 
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Līguma Nr.  
4.pielikums 

 
. 

 
Preču garantijas apkalpošanas noteikumu apraksts 
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Līguma Nr.  
5.pielikums 

 

Kopējais pasūtamo preču apjoms 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


