3.pielikums
Atklāta konkursa
"Radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu
savienojošo sakaru kanālu noma uz 5 gadiem ”
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM IC 2018/6)
nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr._______________
par radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu savienojošo sakaru kanālu nomu uz 5 gadiem
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM IC 2018/6)
Rīgā,

2018.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 tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un
< Uzņēmēja uzņēmējdarbības forma, nosaukums>, tās < pilnvarotās personas amats, vārds,
uzvārds> personā, kas rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk tekstā
- Izpildītājs, no otrās puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra rīkotās iepirkuma procedūras “Radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu
savienojošo sakaru kanālu noma uz 5 gadiem” (iepirkuma identifikācijas numurs - IeM IC
2018/6) rezultātiem, un Pretendenta iesniegto piedāvājumu, bez viltus, maldības un spaidiem,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk- Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem un tehnisko specifikāciju
(Līguma 1.pielikums) apņemas nodrošināt Pasūtītājam radiosakaru sistēmas
infrastruktūras iekārtu savienojošo sakaru kanālu (turpmāk – Kanāli) nomu uz pieciem
gadiem (turpmāk – Pakalpojums).
1.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt Līguma 1.1.punktā minēto Pakalpojumu 5 (piecus) gadus
no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, tas ir, no 2018.gada__.__________ līdz
2023.gada__.___________.
2. Pušu saistības
2.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
2.1.1. Atļauj Pasūtītājam ekspluatēt Izpildītājam piederošos Kanālus, atbilstoši Līgumā un
normatīvajos aktos, kas nosaka šādu pakalpojumu tiesisko regulējumu, noteiktajai
kārtībai un prasībām;
2.1.2. Konstatējot traucējumus Kanālu darbībā, paziņot Pasūtītāja atbildīgajai personai
saskaņā ar šī Līguma 9.1.apakšpunktu, un Pakalpojumu dienesta dežurantam pa
tālruni 67219111, par traucējumiem un iespējamajiem problēmu novēršanas
termiņiem, un novērst traucējumus Kanālu darbībā (12 stundu laikā);
2.1.3. 3 (trīs) darba dienas iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja atbildīgo personu, atslēgt
Kanālus, lai veiktu tajos nepieciešamos kārtējos profilakses mērījumus;
2.1.4. Atslēgt Pasūtītāja nomātos Kanālus bez iepriekšēja brīdinājuma avārijas situācijas
gadījumā, par to nekavējoties informējot Pasūtītāja atbildīgo personu, saskaņā ar šī
Līguma 9.1.apakšpunktu, un dežurantu pa tālruni 67219111 jebkurā diennakts laikā,
un 12 (divpadsmit) stundu laikā no avārijas seku novēršanas brīža nosūtot
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informāciju par atslēgšanas iemeslu un ilgumu pa faksu 67219046 un e-pastu
pd@ic.iem.gov.lv;
2.1.5. Ja bojājums netiek novērsts 12 (divpadsmit) stundu laikā, par ko Pasūtītājs rakstveidā
informē Izpildītāju, tad Izpildītājs pārrēķina vidējo nomas maksu par to periodu, kad
ir bijis bojājums, ieskaitot sestdienas, svētdienas un valsts noteiktās svētku dienas;
2.1.6. Nodrošināt elektroenerģijas nepārtrauktu piegādi Pasūtītāja nomātajiem kanāliem.
Izpildītājs nav atbildīgs par pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē, ja tie radušies
elektroenerģijas piegādātāju un/vai elektroenerģijas tīklu (Sadales tīklu) vainas dēļ;
2.1.7. Nodrošināt Pasūtītāja darbiniekiem netraucētu piekļūšanu Izpildītāja infrastruktūras
objektos Pasūtītāja nomāto Kanālu iekārtu apskatei, atbilstoši Izpildītājam iesniegtā
Pasūtītāja darbinieku sarakstam;
2.1.8. Iesniegt Izpildītāja infrastruktūras objektu, kuros Pasūtītājs nomā Kanālus, atbildīgo
personu sarakstu, norādot vārdus, uzvārdus, amatus, tālruņa numurus, un ne vēlāk kā
5 (piecu) darba dienu laikā informē par izmaiņām šajā sarakstā;
2.1.9. Veikt Pasūtītāja darbinieku ikgadēju instruēšanu par ugunsdrošības prasībām tajos
Izpildītāja infrastruktūras objektos, kuros atļauta Pasūtītāja darbinieku iekļūšana;
2.1.10. Iesniegt Pasūtītājam to Izpildītāja darbinieku sarakstu (un katra kalendāra gada
janvāra mēnesī to atjaunot), kuri apmeklēs un apkalpos Pasūtītāja infrastruktūras
objektos izvietotās Izpildītāja iekārtas, norādot atbildīgo personu par ugunsdrošību.
Ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā informēt Pasūtītāju par izmaiņām šajā
sarakstā;
2.1.11. Par ierašanos Pasūtītāja infrastruktūras objektos, informēt Pasūtītāja atbildīgo
personu un Pakalpojumu dienestu pa tālruni 67219111, uzrādot Izpildītāja dienesta
apliecību un personas apliecinošu dokumentu;
2.1.12. Atrodoties Pasūtītāja infrastruktūras objektos un apkalpojot Izpildītāja iekārtas
ievērot darba drošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasības;
2.1.13. Pēc darbu veikšanas darba vietu atstāt kārtībā un par Pasūtītāja infrastruktūras
objekta atstāšanu informēt Pasūtītāja atbildīgo personu, saskaņā ar šī Līguma
9.1.apakšpunktu;
2.1.14. Nepieļaut Pasūtītāja iekārtu un īpašumā, valdījumā un/vai nomā esošo telpu bojāšanu
savas darbības rezultātā;
2.1.15. Izpildītājs apņemas savlaicīgi (vismaz 3 darba dienas iepriekš) rakstiski informēt
Pasūtītāju par jebkādiem šķēršļiem, kas var ietekmēt šajā Līgumā noteikto saistību
izpildi;
2.1.16. Izpildītājam pēc projekta realizācijas, 2 (divu) nedēļu laikā ir jāuzrada Pasūtītāja
pārstāvjiem visi tehniskie konfigurācijas dati, iekārtu tipi, porti, slotu komutācijas
dati gan kanālu gala punktos, gan visas trases garumā katram objektam tabulu veidā.
2.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
2.2.1. Veikt iekārtu ekspluatāciju atbilstoši Līguma un tehniskās specifikācijas
nosacījumiem, kā arī visu to normatīvo aktu noteikumiem, kas uz to attiecās;
2.2.2. Atrodoties Izpildītāja infrastruktūras objektos, ievērot darba drošības un
ugunsdrošības normatīvo aktu prasības;
2.2.3. Iesniegt Izpildītājam to darbinieku sarakstu (un katra kalendārā gada ne vēlāk kā līdz
31.janvārim to atjaunot), kuri apmeklēs Izpildītāja infrastruktūras objektos nomāto
Kanālu iekārtas. Ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā informēt Izpildītāju par
izmaiņām šajā sarakstā;
2.2.4. Nodrošināt Izpildītāja darbiniekiem netraucētu diennakts piekļūšanu Pasūtītāja
infrastruktūras objektos esošajām Izpildītāja iekārtām, atbilstoši Izpildītāja
darbinieku iesniegtajam sarakstam. Pasūtītāja atbildīgā persona nodrošina Izpildītāja
darbinieku iekļūšanu Pasūtītāja infrastruktūras objektos Izpildītāja iekārtu

3
apkalpošanai;
2.2.5. Veikt 2.1.11.puntā minēto Izpildītāja darbinieku instruēšanu par ugunsdrošības
prasībām, par rīcību ugunsgrēka un citu ārkārtas situāciju gadījumos attiecīgajā
Pasūtītāja infrastruktūras objektā. Izpildītāja darbinieku instruktāža tiek veikta, tiem
pirmo reizi apmeklējot Pasūtītāja infrastruktūras objektu, kā arī turpmāk ne retāk kā
1 (vienu) reizi gadā;
2.2.6. Atļaut Izpildītāja darbiniekiem, kuriem ir tiesības apmeklēt Pasūtītāja infrastruktūras
objektus, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegto Izpildītāja darbinieku sarakstu atbilstoši
2.1.10.punktā noteiktajam, ienest un iznest no Pasūtītāja infrastruktūras objektiem
Izpildītājam piederošās darbu veikšanai nepieciešamās materiālās vērtības, kā arī
ievest Pasūtītāja infrastruktūras objektos firmu pārstāvjus, kuri veic Izpildītāja
izvietoto Kanālu iekārtu tehnisko apkopi un/vai remontu;
2.2.7. Pasūtītājs apņemas ievērot Izpildītāja noteikto iekļūšanas kārtību Izpildītāja
infrastruktūras objektos;
2.2.8. Pasūtītājs apņemas nepieļaut Izpildītāja īpašuma, valdījumā un/vai nomā esošo telpu
un iekārtu bojāšanu savas darbības rezultātā;
2.2.9. Pasūtītājs apņemas Līguma 3.punktā noteiktajā kārtībā veikt maksājumus par
saņemto Pakalpojumu;
2.2.10. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāju ar līgumsaistību izpildei nepieciešamo
informāciju un organizatorisko palīdzību, tajā skaitā Izpildītāja darbinieku iekļūšanu
Pakalpojumu ierīkošanai un nodrošināšanai nepieciešamajās telpās;
2.2.11. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi (vismaz 3 darba dienas iepriekš) rakstiski informēt
Izpildītāju par jebkādiem šķēršļiem, kas var ietekmēt šajā Līgumā noteikto saistību
izpildi;
2.2.12. Pasūtītājs apņemas, izmantojot Pakalpojumu, neveikt darbības, kas varētu nodarīt
kaitējumu Izpildītāja īpašumam un traucēt Līguma noteikumiem atbilstošu
Pakalpojumu sniegšanu;
2.2.13. Konstatējot traucējumus Kanālu darbībā, paziņot Izpildītāja pārstāvim un
dežurantam pa tālruni <tālruņa numurs> par traucējumiem.
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1.

Kopējā ikmēneša maksa par Līguma 1.1.punktā minēto Pakalpojumu tiek noteikta euro
______ (______ eiro un _______ centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis PVN
21% euro _____ (____eiro un ___ centi). Ikmēneša maksas aprēķins ir noteikts saskaņā
ar katra objekta pakalpojuma cenu (Līguma 2.Pielikums).
3.2.Līguma kopējā summa ir ______ euro (______ eiro un _______ centi), attiecīgi
summa bez PVN ir _______________ euro (______ eiro un _______ centi) un PVN
21% - _____________ euro (______ eiro un _______ centi).

3.3.

Izpildītājs sagatavo rēķinu elektroniski un līdz kārtējā mēneša 15. (piecpadsmitajam)
datumam nosūta to Pasūtītājam. Rēķinu Izpildītājs nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresēm:
gramatvediba@ic.iem.gov.lv un arturs.paulauskis@ic.iem.gov.lv to parakstot ar drošu
elektronisko parakstu.

3.4.

Pasūtītājas veic apmaksu ne vēlāk kā 21 (divdesmit vienas) darba dienas laikā no rēķina
saņemšanas dienas, rēķinā norādīto summu ieskaitot Izpildītāja rēķinā norādītajā
norēķinu kontā.

3.5.

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

3.6.

Visiem rēķiniem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.sk., adresētam
Pasūtītājam. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai
nav adresēti īstajam adresātam Izpildītāja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu
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un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā samaksas termiņš tiek
skaitīts no brīža, kad Izpildītājs iesniedz atbilstoši Līguma noteikumiem noformētu
rēķinu.
3.7.

Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas
pārskaitījumiem.

3.8.

Ja normatīvajos aktos tiek veiktas izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes
apmērā, Puses apņemas līdz ar izmaiņu spēkā stāšanos turpmākajos Līgumā
paredzētajos maksājumos piemērot izmainīto PVN likmi.
4. Pušu atbildība un speciālie noteikumi

4.1.

Puses uzņemas visu atbildību par Līguma saistību pilnīgu un pienācīgu izpildi.

4.2.

Gadījumā, ja Izpildītājs nepiegādā Pakalpojumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, tad tas
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no
Pakalpojumu kalendārā mēneša kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk
kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

4.3.

Ja Pasūtītājs neveic norēķinus Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā, tas maksā
Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no neapmaksātās
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
neapmaksātās summas.

4.4.

Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas ar Līguma saistību izpildi radušies vienas
Puses darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.5.

Par trešo personu nodarītajiem zaudējumiem viena Puse atbild otrai tikai tad, ja
zaudējumus cietusī Puse pati devusi iespēju šo zaudējumu nodarīt un nav ieguldījusi
visas pūles un līdzekļus zaudējumu iestāšanās nepieļaušanai.

4.6.

Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.
5. Nepārvarama vara

5.1.

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 5.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās un
izbeigšanās laiku Puse 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi, iesniedzot
Līguma 5.1.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.
6. Strīdu izskatīšana

5.2.
5.3.

5.4.

6.1.

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.
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6.2.

Jautājumos, kas netiek noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Līguma spēkā stāšanās, darbības termiņš, grozīšana un izbeigšana

7.1.

Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā 5 (piecus) gadus.

7.2.

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.

7.3.

Pasūtītājs var mainīt konfigurāciju un mainīt vai piesaistīt citus kanālus, rakstiski to
saskaņojot ar Izpildītāju.

7.4.

Puses var veikt pakalpojuma cenas pārskatīšanu, ja Izpildītājs piedāvā samazināt
pakalpojuma cenu.

7.5.

Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš un savstarpēji norēķinoties.

7.6.

Izbeidzot Līgumu, Pasūtītājs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma sniegšanas
pārtraukšanai, nodrošina Izpildītāja darbinieku iekļūšanu attiecīgo darbu veikšanai
nepieciešamajās telpās.

7.7.

Strīdi un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes gaitā, atrisināmi savstarpējās sarunās,
bet, ja tas neizdodas, tad Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
8. Apakšuzņēmēji un personāls

8.1.

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

8.2.

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

8.3.

Izpildītājs Līguma 8.2.punktā minētās personas, kā arī Līguma 8.1.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 8.4.-8.12. paredzētos nosacījumus.

8.4.

Izpildītājs Līguma 8.3.punktā minēto personu vai apakšuzņēmēju nomaiņai Pasūtītājam
iesniedz šādus dokumentus:

8.5.

8.6.

8.4.1. informāciju par apakšuzņēmēju, kuru paredzēts iesaistīt Līguma izpildē;
8.4.2. kvalifikāciju apliecinošos dokumentus atbilstoši Konkursa nolikumā
noteiktajam.
Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto pieprasījumu piesaistīt
jaunus apakšuzņēmējus vai mainīt personālu vai apakšuzņēmējus un sniedz atbildi
Izpildītājam.
Pasūtītājs noraida Izpildītāja saskaņā ar Līguma 8.4.punktu iesniegto priekšlikumu, ja:
8.6.1. Nav iesniegti visi kvalifikāciju apliecinošie dokumenti;
8.6.2. Kvalifikācija ir zemāka kā Konkursa nolikumā pieprasītā vai tā neatbilst
Konkursa nolikumā izvirzītājām prasībām;
8.6.3. Pasūtītājs ir konstatējis, ka uz apakšuzņēmēju attiecas kāds no Publisko
iepirkumu likuma 42.pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem,
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8.7.

ievērojot to, ka Publisko iepirkumu likuma 42.pantā minētos termiņus skaita
no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts
Pasūtītājam.
Izpildītājs Līguma 8.1.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 8.4.
un 8.5.punktā paredzētos nosacījumus.

8.8.

Izpildītājs Līguma 8.7.punktā minēto apakšuzņēmēju nomaiņai Pasūtītājam iesniedz
informāciju par apakšuzņēmēju, kuru paredzēts iesaistīt Līguma izpildē.

8.9.

Pasūtītājs noraida Izpildītāja saskaņā ar Līguma 8.8.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.

8.10. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju
nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē,
izņemot Līguma 8.3. un 8.7.punktā minētos gadījumus.
8.11. 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.
8.12. 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.
9. Pušu atbildīgās personas
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

Pasūtītājs par atbildīgo personu Līguma izpildes laikā (atbildīgo personu par līguma
izpildes kontroli, t.sk., Līguma izpildes termiņu) nozīmē Radiokomunikāciju nodaļas
vadītāju Artūru Paulauski, tālrunis 67219430, fakss 67208219, e-pasts:
arturs.paulauskis@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:
9.3.1. risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;
9.3.2. parakstīt Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas aktus, defekta aktus un citus
ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.
Atbildīgās personas kontaktējoties izmanto Līguma 9.1. un 9.1.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.
10. Citi noteikumi

10.1. Līgums tiek izpildīts pēc labas ticības, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem. Attiecības, kas nav noregulētas ar Līgumu, tiek noregulētas saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
10.2. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses piekrišanas
Līguma noteikumus un citu Līguma izpildes gaitā iegūtu informāciju, izņemot
gadījumus, kad informācija izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.
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10.3. Līdzējiem un to darbiniekiem ir pienākums nodrošināt saistībā Līguma izpildi saņemto
personas datu konfidencialitāti un dzēst tos tiklīdz to apstrāde vairs nav nepieciešama.
Šis noteikums ir spēkā arī pēc Līguma izbeigšanās.
10.4. Fizisko personu datu apstrādi Līdzēji veic saskaņā ar šo Līgumu, Latvijas Republikā
piemērojamiem, spēkā esošiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem par fizisko personu
datu apstrādi, kā arī Eiropas parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu
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).
10.5. Visa sarakste, saskaņojumi, dokumentācija un cita informācija, ar kuru apmainās Puses
un kura ir attiecināma uz šo līgumu, noformējama rakstveidā, latviešu valodā, un
iesniedzama otrai pusei pret parakstu vai nosūtāma ierakstītā vēstulē uz juridisko adresi.
10.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības vai
kāds no Līgumā minētajiem Līdzēju rekvizītiem, kontaktpersona, telefona, faksa
numurs, 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.
10.7. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 7 (septiņām) lp., pa vienam
katrai no Pusēm.
10.8. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas:
10.8.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz ____(____) lp.;
10.8.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz _____(____) lp.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Izpildītājs:

Reģ. Nr.90000289913
Jur.adrese: Bruņinieku iela 72B
Rīga, LV-1009
Valsts Kase
Kods TRELLV22
Konts LV96TREL2140088026000
__________________

______________

P.Dorogovs

V.Uzvārds
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1.pielikums
pie 2018.gada __________ Līguma Nr.___________
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2018/6)

Tehniskā specifikācija
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2.pielikums
pie 2018.gada __________ Līguma Nr.___________
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2018/6)

Finanšu piedāvājums

