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LĪGUMS Nr. SL-2018/46
„Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz 2 gadiem”
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2018/15)
Rīgā,

2018.gada 1.novembrī

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, turpmāk – Pasūtītājs, vienotais reģistrācijas
numurs 90000289913, tā priekšnieka pienākumu izpildītāja Jura Meldera personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra noteikumiem Nr.616 „Iekšlietu
ministrijas Informācijas centra nolikums” un Iekšlietu ministrijas 2018.gada 19.oktobra
rīkojumu Nr.1-14/1586, no vienas puses, un
SIA “Euroscreen”, turpmāk – Izpildītājs, vienotais reģistrācijas numurs 40003380763,
kuru pārstāv valdes loceklis Artūrs Dambinieks, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras
puses, abi kopā vai katrs atsevišķi tālāk tekstā  Puses / Puse,
pamatojoties uz iepirkuma „Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz 2 gadiem”,
iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2018/15, rezultātiem saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma, turpmāk – PIL, 9.pantu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums.
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs veic Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes, turpmāk –
Sistēma, uzturēšanas darbus un izmaiņu pieprasījumu realizāciju, turpmāk –
Pakalpojums, saskaņā ar šī Līguma pielikumu Nr.2 un pielikumu Nr.3.
1.2.

Izpildītājs Sistēmas uzturēšanas darbus sniedz no 2018.gada 1.novembra līdz
2020.gada 31.oktobrim.

1.3. Izpildītājs Sistēmas Līguma pielikumā Nr.2 definētos izmaiņu pieprasījumus nodrošina 3
mēnešu laikā no līguma abpusējās parakstīšanas dienas. Par Līguma abpusējās
parakstīšanas dienu tiek uzskatīts datums šī Līguma pirmās lappuses labajā augšējā stūrī.
1.4. Par papildus nepieciešamo, Līguma pielikumā Nr.2 nedefinēto, izmaiņu pieprasījumu
realizāciju Pasūtītājs ar Izpildītāju noslēdz atsevišķus pakalpojumu līgumus.
1.5.

Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu atbilstoši visām šī Līguma prasībām un pienācīgā
kvalitātē, un Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu par Pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma
2.punktā noteikto kārtību un nosacījumiem.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, ir EUR 41 999,99
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un deviņdesmit deviņi
centi). Papildus tiek aprēķināts un maksāts PVN, kas saskaņā ar spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem ir 21% jeb EUR 8 820,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit
euro un nulle centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir EUR 50 819,99 (piecdesmit
tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit euro un deviņdesmit deviņi centi).
2.2. Pasūtītājs veic Sistēmas uzturēšanas pakalpojuma apmaksu par katru kalendāro gadu
saskaņā ar Līguma pielikuma Nr.1 pirmo punktu šādā kārtībā:
2.2.1. par pirmo kalendāro gadu Pasūtītājs veic apmaksu EUR 7 080,00 (septiņi
tūkstoši astoņdesmit euro un nulle centi) apmērā bez PVN pēc Izpildītāja rēķina
saņemšanas. Papildus tiek aprēķināts un maksāts PVN 21% apmērā, tas ir, EUR 1 486,80
(viens tūkstotis četri simti astoņdesmit seši euro un astoņdesmit centi) apmērā. Kopējā

2
summa ar PVN ir EUR 8 566,80 (astoņi tūkstoši pieci simti sešdesmit seši euro un
astoņdesmit centi);
2.2.2. par otro kalendāro gadu Pasūtītājs veic apmaksu pēc pirmā kalendārā gada
uzturēšanas darbu pabeigšanas EUR 7 080,00 (septiņi tūkstoši astoņdesmit euro un nulle
centi) apmērā bez PVN. Papildus tiek aprēķināts un maksāts PVN 21%, tas ir, EUR 1
486,80 (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit seši euro un astoņdesmit centi). Kopējā
summa ar PVN ir EUR 8 566,80 (astoņi tūkstoši pieci simti sešdesmit seši euro un
astoņdesmit centi).
2.3. Apmaksu par Sistēmas izmaiņu pieprasījumu realizāciju apmaksu Pasūtītājs veic saskaņā
ar Līguma pielikuma Nr.1 otro punktu par realizētajiem izmaiņu pieprasījumiem EUR
6 720,00 (seši tūkstoši septiņi simti divdesmit euro un nulle centi) apmērā bez PVN.
Papildus tiek aprēķināts un maksāts PVN 21% apmērā, tas ir, EUR 1 411,20 (viens
tūkstotis četri simti vienpadsmit euro un divdesmit centi). Kopējā summa ar PVN ir EUR
8 131,20 (astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit viens euro un divdesmit centi). Apmaksu
par Sistēmas izmaiņu pieprasījumu realizāciju Pasūtītājs veic pēc abu Pušu parakstīta
nodošanas – pieņemšanas akta un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
2.4. Apmaksu par 2.2. un 2.3.punktā norādīto Pakalpojumu izpildi Pasūtītājs veic 30
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas Pasūtītāja iestādē,
pārskaitot to uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu. Ja iestājas Līguma 3.8. punktā
noteiktais, Pasūtītājs samaksu veic pēc tam, kad Izpildītājs ir novērsis konstatētos
trūkumus.
2.5. Maksimāli pieļaujamā vienas cilvēkdienas cena, ieskaitot visus izdevumus par Līguma
1.4. ietvaros noslēdzamo pakalpojumu līgumu izpildi, atbilstoši Līguma pielikuma Nr.1
2.punktam ir noteikta EUR 280.00 (divi simti astoņdesmit euro un nulle centi) bez PVN.
2.6. Puses vienojas, ja šī Līguma darbības laikā atbilstoši normatīvajiem aktiem mainās PVN
likme, bez papildus vienošanās – šajā Līgumā noteiktajai līgumcenai bez PVN - piemērot
spēkā esošo PVN likmi, tādējādi mainot kopējo cenu.
3. Līguma izpildes un darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība
3.1. Sistēmas uzturēšanas darbu apraksts dots šī Līguma pielikumā Nr.3, kas ir šī Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
3.2. Sniedzot Pakalpojumu, Izpildītājs nodrošina izmainīto Sistēmas programmatūras versiju
piegādi Pasūtītājam.
3.3. Sniedzot Pakalpojumu, Izpildītājs vienlaikus ar Sistēmas programmatūras jaunās versijas
piegādi Pasūtītājam, nodrošina tās izejas koda piegādi, kas tiek iesniegta portatīvā datu
nesējā Pasūtītāja Atbildīgajai personai.
3.4. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja personālam pieeju datoru sistēmām, materiāliem,
Pasūtītāja personālam un informācijai, kas nepieciešama šajā Līgumā paredzēto
uzturēšanas darbu veikšanai.
3.5. Izpildītāja personālam ir tiesības izmantot Pasūtītāja tehnisko un sistēmu nodrošinājumu,
ja tas ir nepieciešams Sistēmas uzturēšanai un izmaiņu piegādei. Šajā gadījumā Izpildītājs
apņemas pilnībā ievērot Pasūtītāja noteiktos ekspluatācijas un drošības
noteikumus/norādījumus.
3.6. Pēc Līgumā paredzētā Pakalpojuma veikšanas vai ne vēlāk kā trešajā darba dienā no šī
Līguma 11.3.apakšpunktā Pasūtītāja paziņojuma dienas, Izpildītājs kopā ar rēķinu
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iesniedz Pasūtītājām parakstītu darbu nodošanas - pieņemšanas aktu 2 (divos)
eksemplāros.
3.7. Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta
saņemšanas brīža jānosūta Izpildītājam parakstīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts vai
motivēts darbu pieņemšanas atteikums.
3.8. Pasūtītāja motivēta darbu pieņemšanas atteikuma gadījumā Pusēm jāsastāda divpusējs
akts ar konstatētajiem trūkumiem, nosakot trūkumu novēršanas termiņu. Izpildītāja
pienākums šajā gadījumā ir konstatētos trūkumus novērst Līguma 2.1.punktā noteiktās
līgumcenas ietvaros.
3.9. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no darbu nodošanas - pieņemšanas akta
saņemšanas brīža neiesniedz Izpildītājam motivētu darbu pieņemšanas atteikumu, tad visi
šī Līguma ietvaros veiktie Sistēmas uzturēšanas darbi tiek uzskatīti par veiktiem atbilstoši
Līguma nosacījumiem un Pasūtītājs atsakās no jebkādām pretenzijām pret Izpildītāju par
Sistēmas uzturēšanā veiktajiem darbiem. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka attiecīgais
darbu nodošanas - pieņemšanas akts ir parakstīts 10 (desmitajā) darba dienā pēc tā
iesniegšanas Pasūtītājam.
4. Līguma pārvaldība un atbildīgās personas
4.1. Šī Līguma izpildei katra no Pusēm nozīmē savu pārstāvi, kura pienākums ir vadīt un sekot
Līguma izpildei un informēt par tā izpildi gan savu, gan arī otru Pusi. Pārstāvja nomaiņas
gadījumā par to nekavējoties tiek informēta otra Puse.
4.2. Atbildīgā persona Līguma izpildei un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai:
4.2.1. no Pasūtītāja puses tālr.
;
4.2.2. no Izpildītāja puses tālr.
.

, e-pasts:
, e-pasts:

,
,

5. Pušu tiesības un pienākumi
5.1. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Izpildītājam visu tā pieprasīto informāciju,
kas Izpildītājam nepieciešama šī Līguma izpildei. Izpildītājs garantē neizpaust šādi
saņemto informāciju un nepārspriest to ar jebkuru citu trešo personu, kā arī nepielietot šo
informāciju jebkādu mērķu sasniegšanai, ja Izpildītāju to darīt nebūs pilnvarojis
Pasūtītājs, ne šī Līguma darbības laikā, nedz arī pēc tā pārtraukšanas jebkuru iemeslu dēļ.
5.2. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību
izpildi, tad otras Puses saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par pirmās Puses nokavēto
laika posmu. Pusei, kura prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes
termiņš, ir pienākums pierādīt otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.
5.3. Atrašanās vietas informācijas datu bāzes uzturēšanu Izpildītājs veic, ievērojot Ministru
kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumus Nr. 442 „Kārtība, kādā tiek nodrošināta
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības
prasībām”, un citu normatīvo aktu prasības kā arī Līguma 4.2.1.apakšpunktā noteiktās
atbildīgās personas norādījumus, ciktāl tas attiecas uz šī Līguma priekšmetu.
5.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju sistēmas drošības
pārbaudes nodrošināšanai un atklāto trūkumu novēršanai.
5.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pastāvīgi uzraudzīt sniegto pakalpojumu kvalitāti.
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5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs dot Izpildītājam obligāti izpildāmus norādījumus jautājumos, kas
saistīti ar Pakalpojumu godprātīgu, kvalitatīvu, savlaicīgu un normatīvajiem aktiem
atbilstošu izpildi.
5.7. Izpildītājs, nodrošinot pakalpojumu, nepieļauj apdraudējumu Sistēmā glabāto datu
integritātei un konfidencialitātei.
5.8. Izpildītajam jānodrošina informācijas integritātes saglabāšana (pilnīgas un nemainītas
informācijas saglabāšana).
5.9. Izpildītajam jānodrošina informācijas konfidencialitāte (piekļuve
nodrošināma tikai tām personām, kurām ir atbilstošas piekļuves tiesības).

informācijai

5.10. Izpildītajam jānodrošina datu plūsmas kontrole starp sistēmas komponentēm.
5.11. Pakalpojumu realizācijas ietvaros Izpildītāja radītais pirmkods ir Pasūtītāja īpašums.
6. Pušu atbildība
6.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par šī Līguma izpildes ietvaros uzturētās Sistēmas pareizu
ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā. Pasūtītājam jāveic nepieciešamā Sistēmas un datu
rezerves kopēšana, apjomā, kas nepieciešams Pasūtītāja datu un Sistēmas drošai
saglabāšanai.
6.2. Izpildītājs nav atbildīgs par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam
radušies šī Līguma izpildes ietvaros uzturētās Sistēmas nepareizas izmantošanas
rezultātā, tajā skaitā Izpildītājs nav atbildīgs par bojātajiem vai nozaudētajiem datiem, kas
radušies lietotājiem nepareizas Sistēmas izmantošanas rezultātā un šādā veidā radītajiem
finansiālajiem zaudējumiem kas saistīti ar datu atjaunošanu saistītajām izmaksām.
6.3. Neņemot vērā šī Līguma 6.2.punktā noteikto, Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam
nodarītajiem zaudējumiem, ja tie Pasūtītājam radušies Izpildītāja rupjas neuzmanības vai
ļauna nolūka dēļ. Šādos gadījumos Izpildītāja atbildības maksimālais apmērs tiek noteikts
šī Līguma līgumcenas apmērā.
6.4. Saistību savlaicīgas neizpildīšanas gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja
līgumsodu 0.1% (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātās summas par
katru Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildīšanas dienu. Bet ne vairāk kā 10 % (desmit
procenti) no Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma summas.
6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no citu saistību izpildes.
7. Konfidencialitātes noteikumi
7.1. Puses apņemas neizpaust jebkādu informāciju par otru Pusi, ko tās ieguvušas šī Līguma
izpildes gaitā bez otras Puses rakstveida piekrišanas, izņemot šī Līguma 7.3.punktā
noteikto apstākļu gadījumā. Šis nosacījums ir spēkā gan Līguma spēkā esamības laikā,
gan arī pēc Līguma termiņa notecējuma.
7.2. Nodrošinot Pakalpojumu nav pieļaujama Sistēmas pirmkoda nodošana trešajām
personām.
7.3. Ja šī Līguma 7.1. punktā minēto informāciju pieprasa Latvijas Republikas prokuratūra,
Iekšlietu ministrija vai arī citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās
institūcijas, kurām uz to ir tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem, jebkurai Pusei ir
tiesības izpaust šādu informāciju bez otrās Puses iepriekšējas atļaujas.
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8. Autortiesības
8.1.

Pasūtītājam saglabājas visas autora mantiskās tiesības uz šī Līguma izpildes ietvaros
veiktajiem papildus labojumiem un Pasūtītājam piegādātajiem Sistēmas papildinājumiem
un Sistēmas izejas koda versijām.

8.2.

Visi Sistēmā Pasūtītāja ievadītie un Sistēmas darba rezultātā iegūtie dati visos to
formātos ir Pasūtītāja ekskluzīvs īpašums.

8.3.

Pasūtītājam saglabājas autora mantiskās tiesības uz jebkuriem dokumentiem,
materiāliem, datiem vai citu informāciju, kura ir tikusi izmantota šī Līguma izpildes
ietvaros un uz kuru Pasūtītājam ir bijušas autora mantiskās tiesības jau pirms šī Līguma
spēkā stāšanās brīža.
9. Nepārvarama vara

9.1. Neviena Puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir rezultāts
tādiem notikumiem kā valdības lēmumi, kas tieši ietekmē šī Līguma izpildi, plūdi,
ugunsgrēks, streiki, valdības lēmumi, u.c., kas notikuši pēc šī Līguma slēgšanas un
iestājušies no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ.
9.2. Puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama, nekavējoties brīdina otru Pusi personīgi,
telefoniski vai rakstiskā veidā par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, prognozējamo
ilgumu un vienojas par tālāko sadarbības veidu.
10. Citi noteikumi
10.1. Jebkādas izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā veicami abpusēji vienojoties un
noformējot rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.2. Strīdi un domstarpības, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā, tiek risinātas sarunu ceļā.
Ja tas 4 (četru) nedēļu laikā neizdodas, katra no Pusēm ir tiesīga ierosināt strīdu izskatīt
Latvijas Republikas tiesu iestādēs.
10.3. Līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros ar
vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Līgumam ir 3
pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
Pielikums Nr.1 – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.2 –Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām;
Pielikums Nr.3 – Sistēmas darbības un uzturēšanas apraksts uz 7 (septiņām) lapām.
10.4. Jebkuru pretrunu gadījumā jebkuros datos, noteikumos vai nosacījumos jebkurā no
Līguma punktiem no vienas puses, un jebkura pielikuma datos, noteikumos vai
nosacījumos no otras puses, informācija, ko satur Līguma punkti, ir noteicošā.
11. Līguma termiņš un pušu juridiskās adreses
11.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā abpusējās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abpusēji
parakstītam aktam par Sistēmas pārņemšanu uzturēšanā.
11.2. Līguma darbība priekšlaicīgi var tikt pārtraukta, ja Puses savstarpēji rakstiski par to
vienojas, izņemot šī Līguma 11.3.apakšpunktā noteikto gadījumu, un ir izpildījušas visas
no Līguma izrietošās saistības uz Līguma pārtraukšanas brīdi.
11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, 3 (trīs) darba dienas
iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam un norēķinoties tikai par faktiski
sniegtajiem Pakalpojumiem.
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11.4. Pasūtītājam ir tiesības priekšlaicīgi vienpusēji pārtraukt Līguma darbību, gadījumā, ja
stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvo aktu regulējumā, kā rezultātā
Sistēma tiek nodota citas publiskās pārvaldes iestādes īpašumā.
11.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju,
ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts
noteiktās sankcijas.
12. PUŠU PARAKSTI
Pasūtītājs
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Reģ.Nr. 90000289913
Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
Valsts kase
Kods TRELLV22
Konts LV96TREL2140088026000

Izpildītājs
SIA “Euroscreen”
Reģ.Nr. 40003380763

_________________________
Juris Melderis

______________________________
Artūrs Dambinieks

