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Iepriekšējā redakcija

Spēkā esošā redakcija

Nolikuma 4.1. punkts.

Nolikuma 4.1. punkts.

Piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 2017.gada 29.jūnija plkst. 10.001 Piedāvājumu iesniegšana notiek līdz 2017.gada 11.jūlijam plkst.
Rīgā, Bruņinieku ielā 72B, 309.kabinetā.
10.001 Rīgā, Bruņinieku ielā 72B, 309.kabinetā.
Nolikuma 4.2. punkts.
Nolikuma 4.2. punkts.
Piedāvājumu atvēršanas procedūra notiek 2017.gada 29.jūnija plkst. Piedāvājumu atvēršanas procedūra notiek 2017.gada 11.jūlijam plkst.
10.00 Rīgā, Bruņinieku ielā 72B, 302.kabinetā.
10.00 Rīgā, Bruņinieku ielā 72B, 302.kabinetā.
Nolikuma 5.1. punkts.
Iepirkuma priekšmets ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
Biometrijas datu apstrādes sistēmas uzturēšana un pilnveidošana
četriem gadiem.
Nolikuma 7.2.1.4. punkts.
- apakšuzņēmēju, kuriem nododamo pakalpojuma vērtība ir 10
(desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai
lielāka, sarakstu jāiesniedz atbilstoši nolikuma 7.pielikumam.

Nolikuma 5.1. punkts.
Iepirkuma priekšmets ir Biometrijas datu apstrādes sistēmas uzturēšana
uz četriem gadiem.

Nolikuma 7.4. punkts.
Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 29.jūnija plkst.
10.00. Pēc šī termiņa piedāvājumus nepieņem. Pasūtītājs uz katras
piedāvājuma paketes vai aploksnes norāda tās reģistrācijas numuru, kā
arī saņemšanas datumu un laiku.

Nolikuma 7.4. punkts.
Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 11.jūlija plkst.
10.00. Pēc šī termiņa piedāvājumus nepieņem. Pasūtītājs uz katras
piedāvājuma paketes vai aploksnes norāda tās reģistrācijas numuru, kā
arī saņemšanas datumu un laiku.

Nolikuma 7.6.3. punkts.

Nolikuma 7.6.3. punkts.

Nolikuma 7.2.1.4. punkts.
- apakšuzņēmēju, kuriem nododamo pakalpojuma vērtība ir 10
(desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai
lielāka, sarakstu jāiesniedz atbilstoši nolikuma 6.pielikumam.

Atklātam konkursam

Atklātam konkursam

“Biometrijas datu apstrādes sistēmas uzturēšana uz
četriem gadiem”

“Biometrijas datu apstrādes sistēmas uzturēšana uz
četriem gadiem”

(iepirkuma identifikācijas numurs - IeM IC 2017/6).

(iepirkuma identifikācijas numurs - IeM IC 2017/6).

Neatvērt līdz 2017.gada 29.jūnija plkst. 10.00

Neatvērt līdz 2017.gada 11.jūlija plkst. 10.00
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Nolikuma 10.5.2. punkts.
-

Nolikuma 10.5.2. punkts.

pieredze vismaz 1 (vienā) informācijas sistēmas izstrādes vai
uzturēšanas projektā bāzu vadības sistēmas ekspertu lomā, ar
nosacījumu, ka projekts ir realizēts iepriekšējo 3 (trīs) gadu
laikā (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) un
tā finanšu apjoms nav bijis mazāks par 500 000,00 EUR (pieci
simti tūkstoši eiro un 00 centi) bez PVN;

Nolikuma 13.1. punkts.

-

pieredze vismaz 1 (vienā) informācijas sistēmas izstrādes vai
uzturēšanas projektā datu bāzu vadības sistēmas ekspertu
lomā, ar nosacījumu, ka projekts ir realizēts iepriekšējo 3 (trīs)
gadu laikā (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa
beigām) un tā finanšu apjoms nav bijis mazāks par 500 000,00
EUR (pieci simti tūkstoši eiro un 00 centi) bez PVN;

Nolikuma 13.1. punkts.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2017.gada 29.jūnija plkst. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2017.gada 11.jūlija plkst.
10.00 Centra telpās Rīgā, Bruņinieku ielā 72B, 302.kabinetā.
10.00 Centra telpās Rīgā, Bruņinieku ielā 72B, 302.kabinetā.
Nolikuma 16.4. punkts.

Nolikuma 16.4. punkts.
Komisija nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu,
Komisija iepirkuma priekšmeta daļā, nosakot saimnieciski
izmantos šādus kritērijus ar šādu punktu skaitu:
visizdevīgāko piedāvājumu, izmantos šādus kritērijus ar šādu
punktu skaitu:
16.4.1. kopējā finanšu piedāvājuma cena – līdz 40
punktiem;
16.4.1. kopējā finanšu piedāvājuma cena – līdz 40
punktiem;
16.4.2. piedāvātā pakalpojuma kvalitāte – līdz 60
punktiem.
16.4.2. piedāvātā pakalpojuma kvalitāte – līdz 60
punktiem.

Nolikuma 16.8.6. punkts.
Nav attiecināms

Nolikuma 16.8.6. punkts.
Ja komisija konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir
vienāds tā par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju uzskatīs
piedāvājuma iesniegšanas laiku, t.i., līguma slēgšanas tiesības tiks
piešķirtas piedāvājumam, kurš saskaņā ar Lietvedības sistēmā
reģistrēto piedāvājuma iesniegšanas laiku tika iesniegts pirmais.
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Nolikuma 18.9. punkts.
Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir
attiecināmi nolikuma 13.1. – 13.7.apakšpunktos minētie nosacījumi
(PIL 42.panta pirmās daļas 9.punkts).

Nolikuma 18.9. punkts.
Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir
attiecināmi nolikuma 18.1. – 18.7.apakšpunktos minētie nosacījumi
(PIL 42.panta pirmās daļas 9.punkts).

Nolikuma 18.10. punkts.
Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās vispārīgas vienošanās
vērtības, ir attiecināmi nolikuma 13.2.-13.7.apakšpunktos minētie
nosacījumi (PIL 42.panta pirmās daļas 10.punkts).

Nolikuma 18.10. punkts.
Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu
vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās vispārīgas vienošanās
vērtības, ir attiecināmi nolikuma 18.2.-18.7.apakšpunktos minētie
nosacījumi (PIL 42.panta pirmās daļas 10.punkts).

Nolikuma 18.11. punkts.
Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par vispārīgās vienošanās vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 13.1. –
13.7.apakšpunktos minētie nosacījumi (PIL 42.panta pirmās daļas
11.punkts).

Nolikuma 18.11. punkts.
Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai
pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst
paziņojumā par vispārīgās vienošanās vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 18.1. –
18.7.apakšpunktos minētie nosacījumi (PIL 42.panta pirmās daļas
11.punkts).

Nolikuma 18.12. punkts.
Nav attiecināms

Nolikuma 18.12. punkts.
Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes
locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir
pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura
ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai gadījumā, ja ārvalstī
reģistrēts pretendents nav piedāvājumā iekļāvis 7.22.2 punktā noteiktos
dokumentus, uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu,
vai uz šī nolikuma 18.9.-18.11. (PIL 42.panta pirmās daļas 9., 10. un
11.punktā) punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo
ārvalstī, nav attiecināmi šī nolikuma 18.1.-18.8.punktā (PIL 42.panta
pirmajā daļā) noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, izņemot
personām, kas reģistrētas un pastāvīgi dzīvo Latvijā (PIL 42.panta
vienpadsmitajā daļa), pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās
kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta
pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai
prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu
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darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo
ārvalstī, vai uz pretendentu, vai uz šī nolikuma 18.9.-18.11. (PIL
42.panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā) punktā minēto personu
neattiecas šī nolikuma 18.1.-18.8.punktā (PIL 42.panta pirmajā daļā)
minētie gadījumi. Ja par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo
personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt
pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši pretendenta vai šī
nolikuma 18.10. un 18.11. punktā (PIL 42.panta pirmās daļas 9. un 11.
punktā) minētās personas reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem
nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi šī nolikuma 18.1.18.11.punktā (PIL 42.panta pirmajā daļā) noteiktie izslēgšanas
nosacījumi, pretendents ir tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu
skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai izziņas iesniegšanai pasūtītājs
nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai
nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā
neiesniedz minēto skaidrojumu vai izziņu, pasūtītājs to izslēdz no
dalības iepirkuma procedūrā. Ja pasūtītājs no skaidrojuma negūst
pārliecību, ka uz attiecīgajām personām nav attiecināmi šī nolikuma
18.1.-18.11.punktā (PIL 42.panta pirmajā daļā) noteiktie izslēgšanas
nosacījumi, tas ir tiesīgs pieprasīt iesniegt par attiecīgajām personām
kompetento institūciju izziņas.
Nolikuma 18.13. punkts.
Nav attiecināms

Nolikuma 18.13. punkts.
Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz
Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie
izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
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Nolikuma 18.14. punkts.
Nav attiecināms

Nolikuma 18.14. punkts

Nolikuma 18.15. punkts.
Nav attiecināms

Nolikuma 18.15. punkts.
Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs
izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu šī
nolikuma 18.1. un 18.3.-18.7.punktā (PIL 42. panta pirmās daļas 1., 3.,
4., 5., 6. vai 7.punktā) minētajam izslēgšanas gadījumam.

Nolikuma 23.8. punkts.
Samaksas nosacījumi:

Nolikuma 23.8. punkts.

Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir
personālsabiedrība, atbilst šī nolikuma 18.1. un 18.3.-18.7.punktā (PIL
42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkts) minētajam
izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek
atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem
tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai
pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu
atkārtošanos nākotnē.

23.8.1.

priekšapmaksa nav paredzēta;

23.8.2.

par iegādāto pakalpojumu pasūtītājs veic maksājumu
21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc
pavadzīmes saņemšanas paūtītāja iestādē.
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Samaksas nosacījumi atbilstoši pakalpojuma līguma projekta
2.2.punktam (3.pielikuma 1.pielikums ).

Nolikuma 1.pielikums (Tehniskā specifikācija)

Nolikuma 1.pielikums (Tehniskā specifikācija)

1.pielikums
1.pielikums
atklātā konkursa
atklātā konkursa
„Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
„Biometrijas datu apstrādes sistēmas
Biometrijas datu apstrādes sistēmas uzturēšana un
uzturēšana uz četriem gadiem”
pilnveidošana četriem gadiem”
(identifikācijas numurs IeM IC 2017/6)
(identifikācijas numurs IeM IC 2017/6)
nolikumam
nolikumam
Nolikuma 2.pielikums (Finanšu piedāvājums)
Nolikuma 2.pielikums (Finanšu piedāvājums)
1 atsauce
1 atsauce
Pretendentam savā finanšu piedāvājumā ir jānorāda viena cilvēkdienas
likme visiem tehniskās specifikācijas darbiem. Norādītā vienas
cilvēkdienas likme darbosies visas vispārīgās vienošanās laikā, kā
maksimāli pieļaujamā vienas cilvēkdienas cena (ja pasūtītājam radīsies
nepieciešamība realizēt tehniskajā specifikācijā neparedzētos izmaiņu
pieprasījumus).
Nolikuma 3.pielikuma (Vispārīgā vienošanās 1.pielikums)
Pakalpojuma līguma 2.2.1. punkts
Pasūtī Pasūtītājs veic priekšapmaksu __% (__________procentu) apmērā no
Līguma summas, tas ir, _______ (_______________) euro, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli _________% (__________ procenta)
apmērā, kas ir __________ (__________) euro, ne vēlāk kā 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina
saņemšanas Pasūtītāja iestādē, to pārskaitot uz Izpildītāja rēķinā
norādīto norēķinu kontu. Izpildītājs rēķina elektronisko kopijas nosūta
arī uz Pasūtītāja e-pasta adresēm gramatvediba@ic.iem.gov.lv un
ieva.jansone@ic.iem.gov.lv (Pasūtītājam ir tiesības paredzēt
priekšapmaksu līdz 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās
līguma summas. Priekšapmaksas apmērs un tās esamība atkarīga no
Pasūtītājam pieejamajiem finanšu resursu līdzekļiem);
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Pretendentam savā finanšu piedāvājumā ir jānorāda viena cilvēkdienas
likme visiem tehniskās specifikācijas darbiem. Norādītā vienas
cilvēkdienas likme darbosies visas vispārīgās vienošanās laikā, kā
maksimāli pieļaujamā vienas cilvēkdienas cena (ja pasūtītājam
radīsies nepieciešamība realizēt tehniskajā specifikācijā neparedzētos
izmaiņu pieprasījumus). Vienas cilvēkdienas likmes izmaiņas ir
pieļaujamas tikai nolikuma 3.pielikuma Vispārīgās vienošanās
2.2.punktā noteiktajā kārtībā.
Nolikuma 3.pielikuma (Vispārīgā vienošanās 1.pielikums)
Pakalpojuma līguma 2.2.1. punkts
Pasūtītājs veic priekšapmaksu __% (__________procentu) apmērā no
Līguma summas, tas ir, _______ (_______________) euro, ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli _________% (__________ procenta)
apmērā, kas ir __________ (__________) euro, ne vēlāk kā 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina
saņemšanas Pasūtītāja iestādē, to pārskaitot uz Izpildītāja rēķinā
norādīto norēķinu kontu. Izpildītājs rēķina elektronisko kopijas nosūta
arī uz Pasūtītāja e-pasta adresēm gramatvediba@ic.iem.gov.lv un
ieva.jansone@ic.iem.gov.lv (Pasūtītājam ir tiesības paredzēt
priekšapmaksu līdz 50% (piecdesmit procentu) apmērā no kopējās
līguma summas. Priekšapmaksas apmērs un tās esamība atkarīga no
Pasūtītājam pieejamajiem finanšu resursu līdzekļiem un finanšu

līdzekļu veida. Ja pakalpojuma līguma ietvaros paredzēto darbi
apmaksai tiks izmantots ārvalstu finanšu instrumentu finansējums,
maksimālais priekšapmaksas apmērs ir līdz 20% (divdesmit procenti));
Nolikuma 3.pielikuma (Vispārīgā vienošanās 1.pielikums)
Pakalpojuma līguma 11.nodaļa

Nolikuma 3.pielikuma (Vispārīgā vienošanās 1.pielikums)
Pakalpojuma līguma 11.nodaļa
11. NEPĀRVARAMA VARA

11. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju
neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja
rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī Līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi:
stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība,
streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība
un lēmumi, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu
tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā,
izņemot ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir sekas kādai
Pušu darbībai vai bezdarbībai.
11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura
apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā
par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Paziņojumā
jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa
Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam
paziņojumam i r jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta
institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un
to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Pusēm liedz
tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.
11.3. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu
darbības laiku, kā arī, Pusēm vienojoties uz laika posmu, kas ļautu
pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības.
11.4. Ja šajā Līguma 11.1.punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 2
(diviem) kalendārajiem mēnešiem, Puses vienojas par saistību izpildes
atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.
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<11.punkts tiek piemērots gadījumos, kad Pasūtītājs maksā
avansa maksājumu līdz 20% apmērā un Līguma izpildes
apmaksai izmanto ārvalstu finansējumu>.
11.1. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas
parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes
nodrošinājumu (turpmāk - Līguma nodrošinājums), kas ir
kredītiestādes galvojums, kurā kredītiestāde uzņemas saistības
pret Pasūtītāju EUR _________ (____________________),
tādējādi papildus nodrošinot, ka Izpildītājs savlaicīgi un pilnībā
izpildīs savas šajā Līgumā noteiktās saistības gadījumos, kad
šī Līguma avansa summa ir 30 000 EUR vai lielāka.
11.2. Šī Līguma 11.1.apakšpunktā noteiktā galvojuma summa
sastāda 20% no kopējās līgumcenas un
11.2.1. Šī
Līguma
11.1.apakšpunktā
noteiktajam
Līguma
nodrošinājumam jābūt spēkā no tā izsniegšanas brīža [datums]
līdz [Līguma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz Līgumā
paredzēto preču piegādei (pieņemšanai)];
11.2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma nodrošinājumu (t.i.
saņemt visu vai daļu Līguma 11.1.apakšpunktā minētās naudas
summas), lai pilnībā vai daļēji dzēstu Piegādātāja saistību
neizpildes gadījumā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus,
ieturētu šajā Līgumā paredzēto līgumsodu un neatmaksāto
priekšapmaksu.
11.3. Līguma izpildes nodrošinājumam pēc formas un satura
jāatbilst šādām prasībām:

nodrošinājums garantē Pasūtītāja prasījumus par avansa atmaksu pilnā
apmērā <gadījumos, ja avanss tiek piemērots>;
11.3.1. Nodrošinājuma dokumentā nevar noteikt nodrošinātā
prasījuma cesijas vai nodrošinājuma izlietošanas tiesību
aizliegums;
11.3.2. Nodrošinājuma dokumentā nevar noteikt, ka nodrošinājumu
Pasūtītājs var izlietot tikai ceļot prasību tiesā vai šķīrējtiesā;
11.3.3. Nodrošinājuma dokumenta noteikumi nevar ierobežot,
apgrūtināt vai novilcināt Pasūtītāja iespēju izlietot tajā
paredzēto nodrošinājumu vai nodrošinājuma izlietošanu, kas ir
saistīta ar nepamatoti īsu termiņu vai citiem Pasūtītāju
ierobežojošiem nosacījumiem;
11.3.4. nodrošinājuma dokuments paredz nodrošinājuma devēja
tiesības atkāpties no nodrošinājuma dokumenta bez Pasūtītāja
piekrišanas (vienpusēji atcelt nodrošinājuma dokumentu);
11.3.5. nodrošinājums vai nodrošinājuma dokuments neatbilst
Līgumam;
11.3.6. nodrošinājuma dokumenta
vai tajā paredzētajam
nodrošinājumam ir piemērojami ārvalstu normatīvie akti;
11.3.7. Pasūtītājam ir cits pamatots iemesls atteikt nodrošinājuma
pieņemšanu.
11.4. Gadījumā, ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neuzsāk
vai nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības, pēc avansa
maksājuma saņemšanas, Pasūtītājs nekavējoties ir tiesīgs
atprasīt samaksāto avansa maksājumu, <gadījumos, ja avanss
tiek piemērots izlietojot pilnā apmērā Līdzēja iesniegto Līguma
izpildes nodrošinājumu.
Nolikuma 3.pielikuma (Vispārīgā vienošanās 1.pielikums)
Pakalpojuma līguma 12. nodaļa

Nolikuma 3.pielikuma (Vispārīgā vienošanās 1.pielikums)
Pakalpojuma līguma 12 .nodaļa

12. PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS
12.1. Pasūtītājs par atbildīgo personu Līguma izpildes laikā (par Līguma
izpildes kontroli atbildīgo personu) nozīmē: Ievu Jansoni, tālruņa
9

12.NEPĀRVARAMA VARA
12.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju
neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja

numurs

67208643,

faksa

numurs

67208219,

e-pasta

adrese

ieva.jansone@ic.iem.gov.lv.
12.2. Izpildītājs par atbildīgo personu Līguma izpildes laikā nozīmē: vārds
uzvārds, tālruņa numurs __________, faksa numurs __________, epasta adrese ____________.
12.3. Pušu atbildīgajām personām ir šādas tiesības Līguma darbības laikā:
12.3.1. parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktus, defektu aktus un
citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus;
12.3.2.

risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma
izpildi;

12.3.3.

Līguma izpildes gaitā, kontaktējoties izmantot Līguma
punktā minētos rekvizītus (tālruņu un faksu numurus, e-pasta
adreses).

12.4. Atbildīgajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt
grozījumus Līgumā vai tā pielikumos.

12.5. Gadījumā, ja kādai no Pusēm tiek mainīta atbildīgā persona, tad
tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā
rakstiski paziņo par to otras Puses atbildīgajai personai uz šīs
Līguma 15.punktā norādīto oficiālo adresi, papildus informējot
arī pa tālruni otras Puses atbildīgo personu.

Nolikuma 3.pielikuma (Vispārīgā vienošanās 1.pielikums)
Pakalpojuma līguma 13. nodaļa

rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī Līguma
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi:
stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība,
streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība
un lēmumi, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu
tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā,
izņemot ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir sekas kādai
Pušu darbībai vai bezdarbībai.
12.1. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura
apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Paziņojumā
jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama
viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam
paziņojumam i r jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta
institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un
to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Pusēm liedz
tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.
12.2. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas
notikumu darbības laiku, kā arī, Pusēm vienojoties uz laika posmu, kas
ļautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības.
12.3. Ja šajā Līguma 11.1.punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 2
(diviem) kalendārajiem mēnešiem, Puses vienojas par saistību izpildes
atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.
Nolikuma 3.pielikuma (Vispārīgā vienošanās 1.pielikums)
Pakalpojuma līguma 13. nodaļa

13. CITI NOTEIKUMI
13.PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS
13.1. Puses garantē, ka personām, kas slēdz Līgumu, ir visas 13.1. Pasūtītājs par atbildīgo personu Līguma izpildes laikā (par Līguma
izpildes kontroli atbildīgo personu) nozīmē: Ievu Jansoni, tālruņa
likumiskās tiesības, juridiskais pamats vai attiecīgs pilnvarojums,
numurs 67208643, faksa numurs 67208219, e-pasta adrese
lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.
ieva.jansone@ic.iem.gov.lv.
13.2. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi
mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.
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13.3. 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.
13.4. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām
trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības,
pienākumus un saistības.
13.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu
pārstāvības tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu
rekvizītiem, kontaktpersona, telefona, faksa numurs, e–pasta
adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to
otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šā apakšpunkta noteikumus,
uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījuši savas saistības,
lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi.
13.6. Pušu savstarpējie paziņojumi ir sūtāmi:
13.6.1. Pasūtītāja juridiskā adrese: Bruņinieku ielā 72B, Rīga,
LV-1009.
13.6.2. Izpildītāja juridiskā adrese: ____________________.
13.7. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz
Pušu saistību pilnīgai izpildei.
13.8. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, katrs uz __(__) lapām,
t.sk., Līguma pamatteksts uz __(__) lapām, tā 1.pielikums
„Tehniskā specifikācija” uz __(__) lapām, 2.pielikums
“Tehniskais
piedāvājums”
un
3.pielikums
„Finanšu
piedāvājums” uz __(__) lapas, no kuriem viens glabājas pie
Pasūtītāja, otrs pie - Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks.
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13.2. Izpildītājs par atbildīgo personu Līguma izpildes laikā nozīmē: vārds
uzvārds, tālruņa numurs __________, faksa numurs __________, epasta adrese ____________.
13.3. Pušu atbildīgajām personām ir šādas tiesības Līguma darbības laikā:
13.3.1. parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktus, defektu aktus un
citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus;
13.3.2.

risināt organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma
izpildi;

13.3.3.

Līguma izpildes gaitā, kontaktējoties izmantot Līguma
punktā minētos rekvizītus (tālruņu un faksu numurus, e-pasta
adreses).

13.4. Atbildīgajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt
grozījumus Līgumā vai tā pielikumos.
13.5. Gadījumā, ja kādai no Pusēm tiek mainīta atbildīgā persona, tad

tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā
rakstiski paziņo par to otras Puses atbildīgajai personai uz šīs
Līguma 15.punktā norādīto oficiālo adresi, papildus informējot
arī pa tālruni otras Puses atbildīgo personu.

Nolikuma 3.pielikuma (Vispārīgā vienošanās 1.pielikums)
Pakalpojuma līguma 14. nodaļa

Nolikuma 3.pielikuma (Vispārīgā vienošanās 1.pielikums)
Pakalpojuma līguma 14. nodaļa

14.PUŠU REKVIZĪTI

14. CITI NOTEIKUMI
14.1. Puses garantē, ka personām, kas slēdz Līgumu, ir visas likumiskās
tiesības, juridiskais pamats vai attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu
Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.
14.2. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi
mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.
14.3. 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.
14.4. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām
trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības,
pienākumus un saistības.
14.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu
pārstāvības tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu
rekvizītiem, kontaktpersona, telefona, faksa numurs, e–pasta
adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to
otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šā apakšpunkta noteikumus,
uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījuši savas saistības,
lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi.
14.6. Pušu savstarpējie paziņojumi ir sūtāmi:
14.6.1. Pasūtītāja juridiskā adrese: Bruņinieku ielā 72B, Rīga,
LV-1009.
14.6.2. Izpildītāja juridiskā adrese: ____________________.
14.7. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz
Pušu saistību pilnīgai izpildei.
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14.8. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, katrs uz __(__) lapām,
t.sk., Līguma pamatteksts uz __(__) lapām, tā 1.pielikums
„Tehniskā specifikācija” uz __(__) lapām, 2.pielikums
“Tehniskais
piedāvājums”
un
3.pielikums
„Finanšu
piedāvājums” uz __(__) lapas, no kuriem viens glabājas pie
Pasūtītāja, otrs pie - Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir
vienāds juridisks spēks.
Nolikuma 3.pielikuma (Vispārīgā vienošanās 1.pielikums)
Pakalpojuma līguma 15. nodaļa

Nolikuma 3.pielikuma (Vispārīgā vienošanās 1.pielikums)
Pakalpojuma līguma 15. nodaļa
Nav attiecināms

15.PUŠU REKVIZĪTI

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

M.Harčenko
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