3.pielikums

atklātā konkursa
„Iekšlietu ministrijas Cisco IP telefonijas sistēmas
tehniskā atbalsta pakalpojumu iegāde uz 3 (trīs) gadiem”
(identifikācijas numurs: IeM IC 2017/9)
nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMS
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM IC 2017/9)
Rīgā,

2017.gada ___._____________

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, tā priekšnieka Pjotra Dorogova personā,
kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumiem Nr.616
„Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums” (turpmāk– Pasūtītājs, no vienas puses, un
<Uzņēmēja uzņēmējdarbības forma, nosaukums>, tās < pilnvarotās personas amats,
vārds, uzvārds> personā, kurš/-a/-i rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>,
turpmāk - Izpildītājs, no otrās puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra rīkotās iepirkuma procedūras „Iekšlietu ministrijas Cisco IP telefonijas
sistēmas tehniskā atbalsta pakalpojumu iegāde uz 3 (trīs) gadiem” (iepirkuma identifikācijas
numurs - IeM IC 2017/9) rezultātiem, un Pretendenta iesniegto piedāvājumu, bez viltus,
maldības un spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1.

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam savlaicīgu un
kvalitatīvu Iekšlietu ministrijas Cisco IP telefonijas sistēmas tehniskā atbalsta pakalpojumu
(turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Līgumu, Līguma tehniskā piedāvājuma
(1.pielikums) un finanšu piedāvājuma (2.pielikums) nosacījumiem.
2.

Līguma summa un apmaksas kārtība

2.1.

Kopējā Līguma summa par šī līguma 1.1. punktā minētajiem Pakalpojumiem par 3
gadu periodu sastāda ne vairāk kā 486 000,00 EUR (četri simti astoņdesmit seši
tūkstoši euro 00 centi) ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), attiecīgi
summa bez PVN ir 401 652,89 EUR (četri simti viens tūkstotis seši simti piecdesmit
divi eiro 89 centi) un PVN 21% - 84 347,11 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši trīs simti
četrdesmit septiņi eiro 11 centi). Apmaksu par 1.1.punktā minētajiem Pakalpojumiem
Pasūtītājs veic par katru kalendāro mēnesi, atbilstoši faktiski pēcgarantijas
apkalpojamo licenču skaitam, tas ir, ____________ EUR (<summa vārdiem>) ar
PVN, attiecīgi summa bez PVN ir _______________ EUR (<summa vārdiem>) un
PVN 21% - _____________ EUR (<summa vārdiem>).

2.2.

Mainoties apkalpojamo licenču skaitam (palielinoties vai samazinoties licenču
skaitam), Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji ierosināt un Izpildītājs piekrīt noslēgt
Vienošanās par izmaiņām pakalpojuma apmaksā atbilstoši Līguma finanšu
piedāvājumā (2.pielikums) norādītajiem izcenojumiem. Taču kopējā noslēgto
Vienošanos summa nevar pārsniegt šī Līguma 2.1.apakšpunktā minēto.

2.3.

Līguma finanšu piedāvājumā (2.pielikums) noteiktajās Pakalpojuma cenās ir ietvertas
visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma nodrošināšanu, transportu, nodokļiem,
nodevām, bojāto mezglu nomaiņu vai remontu, to nosūtīšanu un saņemšanu no
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remonta, nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām u.c. izmaksas, kas
nepieciešamas Līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.
2.4.

Izpildītājs līdz katra nākamā mēneša 5.datumam iesniedz Pasūtītājam rēķinu un darbu
pieņemšanas-nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem, kas
norādīti līguma 1.1.apakšpunktā.

2.5.

Maksu par Pakalpojumiem Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu 21 (divdesmit vienas)
dienas laikā uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu pēc darbu pieņemšanas-nodošanas
akta un rēķina iesniegšanas Pasūtītāja iestādē. Izpildītājs darbu pieņemšanasnodošanas akta un rēķina elektroniskās kopijas nosūta arī uz Pasūtītāja e-pasta
adresēm gramatvediba@ic.iem.gov.lv un lienite.liepina@ic.iem.gov.lv.

2.6.

Pasūtītājs Līgumā minētos maksājumus veic euro (EUR).

2.7.

Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā maksājuma
uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu.

2.8.

Gadījumā, ja Izpildītājs kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Pakalpojumu izpildes
termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs, par to rakstiski informējot Izpildītāju, samazināt
maksājumu par attiecīgo līgumsoda summu.

2.9.

Nekvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu trūkumu un kļūdu novēršana un/vai atkārtota
Pakalpojuma nodrošināšana notiek par Izpildītāja līdzekļiem.
3.

Pasūtītāja tiesības un pienākumi

3.1.

Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un termiņā
Pakalpojumiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

3.2.

Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja
kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

3.3.

Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Pakalpojumus, kuri neatbilst Līguma
nosacījumiem.
4.

sniegtajiem

Izpildītāja tiesības un pienākumi

4.1.

Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu piegādi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā,
kvalitātē un izpildīt garantijas saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem.

4.2.

Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām
personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

4.3.

Ja līguma izpildē tiek iesaistīts apakšuzņēmējs, Izpildītājam ir tiesības mainīt
apakšuzņēmēju tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju. Izpildītājs līguma saistību izpildei
piesaista tikai savā piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus un atbild par to sniegtajiem
Pakalpojumiem kā pats Izpildītājs. Izpildītājs kvalitatīvi izpilda Pakalpojumu,
ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus,
kas attiecas uz Pakalpojumu izpildes kārtību un kvalitāti, un atbild par spēkā esošo
drošības tehnikas, darba aizsardzības, valsts ugunsdrošības un citu noteikumu
ievērošanu, kas attiecas uz Pakalpojumu sniegšanu.

5.1.

5. Apakšuzņēmēji
Saskaņā ar Izpildītāja konkursā iesniegto piedāvājumu Izpildītājs Pakalpojuma izpildē
nepiesaista / piesaista apakšuzņēmējus. <Līguma punkts tiks precizēts atbilstoši
pretendenta piedāvājumam>.

5.2.

Saskaņā ar Izpildītāja Konkursā iesniegto piedāvājumu Izpildītājs Darbu izpildē
piesaista šādus speciālistus: <Līguma punkts tiks precizēts atbilstoši pretendenta
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piedāvājumam un Konkursa nolikuma attiecīgajai iepirkuma priekšmeta daļai
izvirzītajām prasībām>.
5.3.

Izpildītājs Līguma 5.2.punktā minētās personas, kā arī Līguma 5.1.punktā minētos
apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu savas
kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt
tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 5.4.- 5.12. paredzētos
nosacījumus.

5.4.

Izpildītājs Līguma 5.3.punktā minēto personu vai apakšuzņēmēju nomaiņai
Pasūtītājam iesniedz šādus dokumentus:
5.4.1. informāciju par apakšuzņēmēju, kuru paredzēts iesaistīt Līguma izpildē;
5.4.2. kvalifikāciju
noteiktajam.

apliecinošos

dokumentus

atbilstoši

Konkursa

nolikumā

5.5.

Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto pieprasījumu piesaistīt
jaunus apakšuzņēmējus vai mainīt personālu vai apakšuzņēmējus un sniedz atbildi
Izpildītājam.

5.6.

Pasūtītājs noraida Izpildītāja saskaņā ar Līguma 5.4.punktu iesniegto priekšlikumu, ja:
5.6.1. Nav iesniegti visi kvalifikāciju apliecinošie dokumenti;
5.6.2. Kvalifikācija ir zemāka kā Konkursa nolikumā pieprasītā vai tā neatbilst
Konkursa nolikumā izvirzītājām prasībām;
5.6.3. Pasūtītājs ir konstatējis, ka uz apakšuzņēmēju attiecas kāds no Publisko
iepirkumu likuma 42.pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem,
ievērojot to, ka Publisko iepirkumu likuma 42.pantā minētos termiņus skaita no
dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts
Pasūtītājam.

5.7.

Izpildītājs Līguma 5.1.punktā minētos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu apjoms ir
10% (desmit procenti) no Līguma summas un lielāks, drīkst nomainīt vai piesaistīt
jaunus apakšuzņēmējus tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 5.8.
un 5.9.punktā paredzētos nosacījumus.

5.8.

Izpildītājs Līguma 5.7.punktā minēto apakšuzņēmēju nomaiņai Pasūtītājam iesniedz
informāciju par apakšuzņēmēju, kuru paredzēts iesaistīt Līguma izpildē.

5.9.

Pasūtītājs noraida Izpildītāja saskaņā ar Līguma 5.8.punktu iesniegto priekšlikumu, ja
Pasūtītājs ir konstatējis, ka uz apakšuzņēmēju attiecas kāds no Publisko iepirkumu
likuma 42.pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, ievērojot to, ka
Publisko iepirkumu likuma 42.pantā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums
par apakšuzņēmēja nomaiņu vai piesaistīšanu iesniegts Pasūtītājam.

5.10. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju
nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē,
izņemot Līguma 5.3. un 5.7.punktā minētos gadījumus.
5.11. Trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju, pieaicināšana Pakalpojumu izpildē pēc
Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā
vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
5.12. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu darbu izpildē iesaistītais
apakšuzņēmējs nepiesaistītu Pakalpojumu izpildē trešās personas, tai skaitā
apakšuzņēmējus, kuri nav saskaņoti Līgumā noteiktajā kārtībā.
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

7.1.

7.2.
7.3.

6. Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas kārtība
Pakalpojumu nodošana - pieņemšana tiek veikta spēkā esošajos normatīvajos aktos un
Līgumā paredzētajā kārtībā.
Pakalpojumu nodošana - pieņemšana notiek, Pušu atbildīgajām personām noformējot
Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas aktu (Līguma 3.pielikums). Darbu nodošanas pieņemšanas akts tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam
eksemplāram un Pasūtītājam ir tiesības veikt pēcpārbaudi un 5 (piecu) darba dienu
laikā pārbaudīt vai Pakalpojumi atbilst faktiski Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas
aktā norādītajiem.
Ja līdz Pakalpojuma pieņemšanas un/vai pēcpārbaudes procesā tiek konstatēti
nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi, defekti vai neatbilstība Līguma
nosacījumiem, tad Pakalpojuma pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts defekta
akts saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma 4.pielikums), kuru Puses
paraksta. Ja kāda Puse izvairās no defekta akta parakstīšanas, tad defekta aktu noformē
ieinteresētā Puse vienpusēji.
Līguma 6.3.punktā norādītajā gadījumā Izpildītājs uz sava rēķina 10 (desmit) dienu
laikā vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus.
Gadījumā, ja defekti netiek novērsti noteiktajā laikā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam
Līguma 8.2.apakšpunktā paredzēto līgumsodu.
Ja rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens
Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse.
Preces Izpildītājs nodot Pasūtītājam atbilstoši šī Līguma nosacījumiem ar Preču
pavadzīmi.
7. Pušu atbildīgās personas
Pasūtītājs par atbildīgo personu Līguma izpildes laikā (atbildīgo personu par līguma
izpildes kontroli, t.sk., Līguma izpildes termiņu) nozīmē Lienīti Liepiņu, tālrunis
672191330, fakss 67208219, e-pasts: lienite.liepina@ic.iem.gov.lv.
Izpildītājs par atbildīgo personu Līguma izpildes laikā nozīmē <vārds un uzvārds>,
tālrunis ______, fakss ________, e-pasts:____________.
Pušu atbildīgajām personām ir tiesības Līguma darbības laikā:
7.3.1. risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;
7.3.2. parakstīt Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas aktus, defekta aktus un citus
ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.

7.4.
7.5.
7.6.

8.1.

8.2.

Atbildīgās personas kontaktējoties izmanto Līguma 7.1. un 7.1.punktā minētos
rekvizītus (tālruņu un faksu numurus, e-pasta adreses).
Atbildīgajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā
vai tā pielikumos.
Ja kādai no Līguma Pusēm tiek mainīta atbildīgā persona, tad tā nekavējoties, bet ne
vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
8. Pušu mantiskā atbildība
Gadījumā, ja Izpildītājs nepabeidz Pakalpojumu vai nepiegādā Pakalpojumu Pasūtītāja
noteiktajā termiņā, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (viena puse procenta)
apmērā no Pakalpojumu kalendārā mēneša kopējās summas par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
Līguma 6.4.punktā noteiktajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5%
(viena puse procenta) apmērā no Pakalpojumu kalendārā mēneša kopējās summas par
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8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās
summas.
Līguma 12.3.2.punktā paredzētajos gadījumos Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Pakalpojumu kalendārā mēneša kopējās
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma
kopējās summas.
Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no neapmaksātās summas
par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās
summas.
Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.
Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par
periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes
termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.
Gadījumā, ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar
Līguma 6.4. un/vai 9.punkta noteikumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības tos novērst uz
Izpildītāja rēķina, šo Pakalpojumu veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Šādā
gadījumā galīgā norēķina summa tiek samazināta par summu, kāda bijusi
nepieciešama defektu novēršanai. Savukārt, Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt
Pasūtītājam visas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un
defektu novēršanu, ja galīgā norēķina summa nav bijusi pietiekama konstatēto defektu
novēršanai.
Pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Izpildītājs atlīdzina pilnā apmērā visus
zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.
9. Garantijas nosacījumi
Izpildītājs garantē Pakalpojumu atbilstību iekārtu tehniskajām normām un
ekspluatācijas noteikumiem.
Pakalpojuma garantijas laikā Izpildītājs bezmaksas novērš to bojājumu un defektu,
kuru iekārtu defektācijas laikā atzīst par ražotāja vainas dēļ radušos defektu un, kura
dēļ Iekārtu darbība neatbilst izgatavotāja noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem un
parametriem.
Izpildītājs garantē izpildīto Pakalpojumu ietvaros modernizēto iekārtu kvalitāti 36
(trīsdesmit sešus) mēnešus, skaitot no Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas akta
parakstīšanas dienas.
Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 9.3.punktā, Izpildītājs uz sava rēķina
novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc Pakalpojuma pieņemšanas, izņemot
defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 9.3.punktā, Izpildītājs uz sava rēķina
novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc Pakalpojuma piegādes, izņemot defektus,
kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
Gadījumā, ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēti kādi defekti, tiek sastādīts defekta
akts saskaņā ar Līgumam pievienoto paraugu (Līguma 4.pielikums), kuru paraksta
abas Puses.
Par Pakalpojuma apsekošanas, defekta akta sastādīšanas un/vai parakstīšanas laiku un
vietu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam 2 (divas) darba dienas iepriekš, nosūtot rakstisku
paziņojumu Izpildītāja atbildīgajai personai uz šī Līguma 7.2.punktā norādīto e-pastu.
Ja otra Puse izvairās no defekta akta parakstīšanas, tad defekta aktu noformē un
paraksta ieinteresētā Puse vienpusēji.
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9.9.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

Izpildītājam ir pienākums bez maksas par saviem līdzekļiem novērst konstatētos
defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no defekta akta saņemšanas dienas vai citā
starp Pusēm saskaņotā termiņā.
10. Nepārvarama vara
Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju Līguma neizpildi, ja tā radusies
nepārvaramu, no Pusēm neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ. Pie šādiem apstākļiem
pieskaitāmas ugunsgrēks, dabas stihijas (plūdi, zemestrīce), valdības lēmumi un
rīkojumi, un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Puses nevarēja iepriekš paredzēt.
Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
kameras vai citas kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.
Šajos gadījumos Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš pagarinās par šo
apstākļu darbības laiku, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.
Par Līguma saistību izpildi traucējošu un 10.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās un
izbeigšanās laiku Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi,
iesniedzot Līguma 10.1.punktā minēto slēdzienu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā
Puses netiek atbrīvotas no Līguma saistību izpildes.
Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas,
katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par ko rakstveidā brīdina
otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses veic savstarpējo
norēķinu par Izpildītāja kvalitatīvi izpildītajiem Pakalpojumiem.

11. Strīdu izskatīšana
11.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu,
Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad
domstarpības izskatāmas Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.
11.2. Jautājumos, kas netiek noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12. Līguma izmaiņas un izbeigšana
12.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
12.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras
izmaiņas Līguma vai papildinājumi tajā tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā
Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
12.3. Līgumu var izbeigt pirms Līguma termiņa beigām šādos gadījumos:
12.3.1. Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties;
12.3.2. Pasūtītājam vienpusēji atkāpjoties no Līguma, ja iestājies vismaz viens no
šādiem nosacījumiem:
12.3.2.1. Izpildītājs nav uzsācis Pakalpojumu – 5 (piecu) darba dienu laikā no
Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas dienas;
12.3.2.2. Izpildītājs Pakalpojumu ir kavējis tādā apmērā, ka to pabeigšana nav
iespējama paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek
uzskatīts Izpildītāja kavējums Pakalpojuma izpildē vairāk kā 3 (trīs)
darba dienas;
12.3.2.3. Izpildītājs Pakalpojumus ir veicis neatbilstoši Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām, Līguma prasībām, kvalitātes vai
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tehnoloģijas prasībām, un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecu) darba
dienu laikā nav uzsācis defektu un/ vai neatbilstību novēršanu;
12.3.2.4. Izpildītājs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un
Izpildītājs Līguma saistību pārkāpumu nenovērš (nepiegādā
Pakalpojumu) 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas
nosūtīšanas dienas.
12.4. Līguma 12.3.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā
dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas
dienas.
12.5. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts ( Pakalpojuma piegāde pārtraukta, vai tml.), Pušu
atbildīgās personas sastāda aktu par atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātajiem
Pakalpojumiem, Pasūtītājs veic norēķinu par Izpildītāja kvalitatīvi izpildītajiem
Pakalpojumiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Pakalpojumiem, un Izpildītājs nodrošina
izpildīto un pieņemto Pakalpojumu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības
saskaņā ar Līguma 9.punktu.
12.6. Līguma 12.3.2.punktā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu,
neatlīdzinot Izpildītājam nekādus zaudējumus.
12.7. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras
Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc parakstīšanas
kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
12.8. Būtiski Līguma nosacījumu grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
12.8.1. Līgumā noteikto Pakalpojumu piegāde nav bijusi iespējama, jo darba dienas
laikā Izpildītājam ir bijusi liegta vai ierobežota pieeja Pasūtītājam norādītajam
objektam un/vai Pakalpojuma piegādes adresei;
12.8.2. Pasūtītāja norādītajā objektā nepieciešamo Pakalpojumu piegāde kavējas no
Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ trešo personu vainas dēļ, par ko Izpildītājs ir
iesniedzis attiecīgu apliecinājumu, pievienojot pamatojošos dokumentus;
12.8.3. Trešo personu darbības rezultātā Izpildītājam nav iespējama Līgumā noteikto
Pakalpojumu piegāde.

13.1.

13.2.
13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

13. Nobeiguma noteikumi
Puses garantē, ka personām, kas slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais
pamats vai attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās
saistības.
Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi
netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.
Ja Līguma izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos,
spēkā ir pēdējās. Ja kādi Līguma punkti kļūst pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tas
neietekmē Līguma darbību kopumā. Spēkā neesošie punkti ir jāaizstāj ar citiem
Līguma mērķim un saturam atbilstošiem punktiem.
Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām,
kas likumīgi pārņem viņu tiesības, pienākumus un saistības.
Izpildītājs garantē konfidencialitātes principa ievērošanu un apņemas nenodot trešajām
personām Pakalpojuma piegādes gaitā iegūto informāciju par Pasūtītāju, Pakalpojuma
saturu un apjomu, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos un kārtībā.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai
kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, kontaktpersona, telefona, faksa numurs,
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e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja
Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījis
savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi.
13.7. Līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz _ (____________)
lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
13.8. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
13.8.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz ___ (________) lapām;
13.8.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz ___ (________) lapām;
13.8.3. 3.pielikums – Darbu nodošanas – pieņemšanas akts uz __ (__________)
lapām;
13.8.4. 4.pielikums – Defektu akts uz __ (__________) lapām.
12. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Vienotais reģ. Nr.90000289913
Juridiskā adrese:
Bruņinieku iela 72B,
Rīga, LV-1009
Konts:LV96TREL2140088026000
Banka: Valsts Kase
Bankas kods:TRELLV22

Izpildītājs

Pasūtītāja vārdā:

Izpildītāja vārdā:

__________________
P.Dorogovs

______________
V.Uzvārds

z.v.

z.v.
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3.pielikums
20___.gada ____________Līgumam Nr.__________________
Darbu nodošanas – pieņemšanas akts
________,

20___. gada ____. _______________

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģistrācijas numurs 90000289913,
turpmāk - Pasūtītājs, kuru pārstāv <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds>, no vienas
puses, un
Izpildītājs, vienotais reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs>,
turpmāk– Izpildītājs, kuru pārstāv <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds>, no otras
puses, sastāda šo aktu par to, ka:
1. Izpildītājs saskaņā ar 20___.gada ____. ___________ Līgumu Nr. ______, turpmāk Līgums, uz 20___. gada ____. ___________ ir izpildījis darbus __________________
<uzskaitījums>
par
kopējo
summu
_____________
EUR
(_______________________).
2. Pasūtītājs pieņem Izpildītāja izpildītos Darbus saskaņā ar Līgumu.
3. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts (turpmāk – Akts) ir sastādīts latviešu valodā uz 1
(vienas) lappuses, 2 (divos) eksemplāros. Abiem Akta eksemplāriem ir vienāds
juridisks spēks. Akta viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja, bet otrs pie Pasūtītāja.
4. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs
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Izpildītājs

4.pielikums
20___.gada _______________ Līgumam Nr.__________________
DEFEKTU AKTS
(nosaukums, adrese)
Vispārējās ziņas:
Darbu pieņemšana (datums): ___________________________________
Ekspluatācijas uzsākšanas datums: ____________________________________________
Pieaicinātās personas:
_________________________________________________________________________
Pasūtītājs: _________________________________
Izpildītājs: _________________________________
(uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.)
Līgums: ___________________________________
(datums, Nr.)
Veica ________________________________ apsekošanu un konstatēja:
(nosaukums)
1. Nepilnības/defekti:
N.p.k.
1.
2.
3.
4.

Nosaukums

2. Fotofiksācija ______________ nepieciešama.
(ir/nav)
3. Jāveic šādi darbu apjomi: ___________________________________________________.
4. Cita informācija: ___________________________________________________________
Pielikumā : ________________________________________________
(fotofiksācijas materiāli, ja nepieciešams un ir iespējams fiksēt)
Pasūtītājs: _________________________________
Izpildītājs: ___________________________
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