LĪGUMS Nr.1-52/96 (2018)
“Finanšu instrumentu vadības informācijas sistēmas pielāgošana uz 2 gadiem”
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2018/4)
Rīgā,

2018.gada 09.augustā

Iekšlietu ministrija, reģistrācijas numurs 90000282046, juridiskā adrese Čiekurkalna 1.līnija
1 k-2, Rīga, LV-1026, valsts sekretāra pienākumu izpildītājas Ingūnas Aires personā, kura darbojas
pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.240 “Iekšlietu ministrijas
nolikums”, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA iSoft Solutions, kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003822312
un kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Valdis Lauks, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk –
Izpildītājs, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi tālāk tekstā  Puses / Puse, noslēdza šo līgumu,
pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas Informācijas centra rīkoto iepirkumu “Finanšu
instrumentu vadības informācijas sistēmas pielāgošana uz 2 gadiem”, iepirkuma identifikācijas
Nr.IeM IC 2018/4, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu, rezultātiem, noslēdz sekojošu
līgumu, turpmāk – Līgums.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas atbilstoši Līguma nosacījumiem veikt Pasūtītāja Finanšu
instrumentu vadības informācijas sistēmas (turpmāk – FIVIS) pielāgošanas darbus (turpmāk –
Pakalpojums).
2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Līguma
noslēgšanas dienas, proti, līdz 2020.gada 08.augustam vai līdz brīdim, kamēr tiek sasniegta
šī Līguma 3.1.apakšpunktā norādītā Līguma kopējā summa.
3. LĪGUMA KOPSUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir 41 999,99 euro (četrdesmit
viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 99 centi). Papildus tiek aprēķināts un maksāts
PVN, kas Līguma noslēgšanas brīdī noteikts 21% vai 8 820,00 euro (astoņi tūkstoši astoņi simti
divdesmit eiro 00 centi) apmērā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līguma
kopējā summa ar PVN ir 50 819,99 euro (piecdesmit tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit eiro 99
centi).
3.2. Pakalpojuma sniegšanas laikā maksimāli pieļaujamās vienas cilvēkdienas izmaksas, ieskaitot visus
izdevumus par Pakalpojuma izpildi, ir noteiktas 238,00 euro (divi simti trīsdesmit astoņi eiro un 00
centi) bez PVN apmērā. Nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā tiek
piemērota PVN likme saskaņā ar rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošo normatīvo regulējumu, kā
rezultātā PVN summa un kopējā Līguma summa ar PVN var tikt mainīta.
3.3. Visi norēķini starp Pusēm notiek ar pārskaitījumu bezskaidras naudas veidā.
3.4. Par sniegto Pakalpojumu Pasūtītājs veic samaksu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pušu
atbildīgo personu parakstīta Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas
dienas Pasūtītāja iestādē ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu.
Izpildītājs Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta un rēķina elektroniskās kopijas nosūta arī
uz Pasūtītāja e-pasta adresi: FIVIS@iem.gov.lv.

4. PAKALPOJUMA SNIEGŠANA
4.1. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam, Finanšu piedāvājumam,
Darba uzdevumam un citiem Līguma nosacījumiem.
4.2. Programmatūras izmaiņas (turpmāk – laidiens) Izpildītājs piegādā uz Pasūtītāja norādītu e-pasta
adresi (liela apjoma laidiena gadījumā – uz Pasūtītāja norādītu FTP serveri) noformējot
paziņojumu atbilstoši Līguma 6.pielikumā pievienotajam paraugam, termiņā, par kuru Pasūtītājs
un Izpildītājs ir vienojušies attiecībā uz konkrētajām programmatūras izmaiņām, parakstot Darba
uzdevumu (Līguma 5.pielikums).
4.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā nodrošina laidiena testēšanu un gadījumā, ja:
4.3.1. laidiens satur kļūdas – informē par to Izpildītāju, kurš nodrošina kļūdu labošanu un jauna
laidiena piegādi atbilstoši Līguma 4.2.apakšpunktā noteiktai kārtībai;
4.3.2. laidienā kļūdas nav konstatētas - pārbauda Pakalpojuma atbilstību Līguma noteikumiem un
pieņem Pakalpojumu, parakstot Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas aktu.
4.4. Par sniegto pakalpojumu ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc Līguma 4.2.apakšpunktā minētā
laidiena piegādes Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Pakalpojuma
nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
4.5. Pēc Līguma 4.3.2.apakšpunktā minētā Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas
parakstīšanas brīža jautājumi par Pakalpojuma kvalitāti un atbilstību tiek risināti saskaņā ar
garantijas noteikumiem.
5. GARANTIJAS NOTEIKUMI
5.1. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojums būs augstas kvalitātes un atbildīs noteiktajiem standartiem un
tehniskajiem rādītājiem attiecīgajam preču veidam, kā arī visu to Latvijas Republikas spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.
5.2. Garantijas termiņš stājas spēkā līdz ar Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanu.
5.3. Izpildītājs nodrošina sniegtā Pakalpojuma garantiju 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Pakalpojuma
izpildes dienas, ko apliecina abpusēji parakstīts Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akts
(turpmāk – garantijas laiks).
5.4. Ja Pasūtītājs konstatē Pakalpojuma defektus (turpmāk tekstā – defekts), kas nav radušies
Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam garantijas laikā ir tiesības iesniegt Izpildītājam paziņojumu par
defekta novēršanas nepieciešamību.
5.5. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 5.4.punktā minētā paziņojuma saņemšanas
rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju defekta novēršanas termiņu, kurā Izpildītājs apņemas novērst
defektu ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.
5.6. Pēc Līguma 5.4.punktā minētājā paziņojumā norādītā defekta novēršanas Izpildītājs iesniedz
Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu defekta novēršanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
5.7. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc defekta novēršanas akta saņemšanas pārbauda defekta
novēršanas atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem novērsto defektu, parakstot defekta
novēršanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas trūkumus, iesniedz
Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt defektu novēršanu.
5.8. Pasūtītāja motivēta atteikuma gadījumā Izpildītājs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem
novērš defektus un iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu defekta novēršanas aktu.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc defekta novēršanas akta saņemšanas pārbauda defekta
novēršanas atbilstību Līguma noteikumiem un pieņem novērsto defektu, parakstot defekta
novēršanas aktu, vai iesniedz motivētu atteikumu pieņemt novērsto defektu.
5.9. Defekta novēršanas diena ir diena, kad Izpildītājs novērsis Pasūtītāja Līguma 5.4.punktā
minētājā paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu defekta
novēršanas aktu, ja Pasūtītājs pieņēmis novērsto defektu.

6. PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS
6.1. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā nozīmē šādas atbildīgās personas:
6.1.1. biznesa procesu noteikšanas un izmaiņu pieņemšanas jomā:
6.1.1.1. Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta Starptautisko projektu
koordinācijas nodaļas vadītāju Santu Sproģi-Rimšu, e-pasta adrese santa.sprogerimsa@iem.gov.lv, tālruņa numurs (+371) 67 219 357;
6.1.1.2. Finanšu vadības departamenta Projektu kontroles nodaļas vadītāju Baibu Balodi, epasta adrese baiba.balode@iem.gov.lv; tālruņa numurs (+371) 67 219 190;
6.1.2. tehniskā atbalsta sniegšanas un piekļuves kontroles jomā: Raimondu Reinicānu, e–pasta
adrese shepardik@live.com; tālruņa numurs (+371) 29 355 583.
6.2. Izpildītājs par atbildīgo personu Līguma izpildes laikā nozīmē: Edmunds Sproģis, e–pasta
adrese edmunds.sprogis@isoft.lv, tālruņa numurs (+371) 67343731.
6.3. Pušu atbildīgajām personām ir šādas tiesības Līguma darbības laikā:
6.3.1. koordinēt ar Līguma izpildi saistītos jautājumus;
6.3.2. parakstīt Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas aktu, defekta aktu un citus ar
Līguma izpildi saistītos dokumentus;
6.3.3. risināt organizatoriskos un tehniskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;
6.3.4. Līguma izpildes gaitā, kontaktējoties izmantot Līguma punktā minētos rekvizītus
(tālruņu un e–pasta adreses).
6.4. Pušu atbildīgajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai tā
pielikumos.
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Puses apņemas ievērot Līguma noteikumus un pienācīgi izpildīt uzņemtās saistības. Ja Līguma
saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgā kārtā, vainīgā no Pusēm atlīdzina
otrai pusei zaudējumus.
7.2. Par Līguma 3.4.apakšpunktā noteiktā samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā
Izpildītājam nokavējuma procentus - 0,05 (piektā simtdaļa) procentu no parāda summas par
katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procenti no attiecīgā Darba uzdevuma
summas.
7.3. Ja Līguma 3.4.apakšpunktā minētā maksājuma nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas,
Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī Līguma, rakstveidā paziņojot par to Pasūtītājam.
7.4. Par Pakalpojuma izpildes termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05
(piektā simtdaļa) procenti no attiecīgā Darba uzdevuma summas par katru nokavējuma dienu,
bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no attiecīgā Darba uzdevuma summas. Pasūtītājam ir
tiesības līgumsodu ieturēt no Līguma 3.4.apakšpunktā minētā pārskaitījuma.
7.5. Ja Pakalpojuma izpildes termiņa nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas, Pasūtītājs ir
tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī Līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam.
7.6. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa, neatbrīvo Pusi no to saistību pilnīgas
izpildes, izņemot šajā Līgumā paredzētos gadījumus.
7.7. Līgumsoda sankciju samazinājumu vai līgumsoda samaksas nosacījumus var mainīt tikai
Pusēm abpusēji rakstiski vienojoties, ja Pakalpojumu sniegšanas procesā Pusēm ir radušies
šķēršļi vai apstākļi, kurus tie iepriekš nevarēja paredzēt.

8. PAKALPOJUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTAIS PERSONĀLS
8.1. Saskaņā ar Izpildītāja iepirkumam iesniegto piedāvājumu Izpildītājs Līguma saistību izpildē
nodrošina piesaistīto speciālistu sertifikācijas termiņa aktualitāti, t.i. beidzoties speciālista
sertifikāta termiņam Izpildītājs iesniedz pagarināta sertifikāta kopiju Līguma 6.1.2.apakšpunktā
minētajai atbildīgajai personai vai piedāvā citu speciālistu, ievērojot šī Līguma 8.5.punktā
noteiktos nosacījumus.
8.2. Par pārējo personāla skaitu un kompetenci lemj Izpildītājs.
8.3. Izpildītājs savam personālam nodrošina aprīkojumu un atbalstu, kas ir nepieciešams, lai efektīvi
pildītu tam uzticētos pienākumus.
8.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma 8.1.apakšpunktā norādītā
personāla nomaiņu.
8.5. Izpildītājs līguma izpildē iesaistīto peronālu (par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura
kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis) ir tiesīgs nomainīt tikai ar
Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma, turpmāk – PIL, 62.panta
nosacījumus.
8.6. Apakšuzņēmēju pieaicināšana Pakalpojuma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo
Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no tā daļām, kā arī neuzliek
Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Puses tiek atbrīvotas no Līguma nosacījumu izpildes, ja tā cēlonis ir nepārvarama vara – no
Pušu gribas neatkarīgi notikumi, kuru iestāšanās nav atkarīga no Pušu gribas un iespējām tos
kontrolēt, un kuru rezultātā Līgumu vairs nav iespējams izpildīt. Pie šādiem notikumiem ir
pieskaitāmi arī, bet ne tikai, stihiskas nelaimes (dabas katastrofas), streiki, karadarbība, būtiskas
un neparedzamas izmaiņas normatīvajos aktos.
9.2. Puse, kura nepārvaramās varas dēļ nevar izpildīt savas saistības, 3 (trīs) dienu laikā par to
informē otru Pusi un pamato cēloņsakarību starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības.
Kompetentas iestādes izziņu iesniegt nav nepieciešams, ja tas nav iespējams, kā arī ja
nepārvaramās varas pamatā esošais notikums ir vispārzināms.
9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei
ir tiesības atteikties no tā izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 10 (desmit) darba
dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas
radušies Līguma laušanas rezultātā.
10. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
10.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās
dienas iepriekš rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ja Pasūtītājs var pamatot, ka Izpildītājs veic
Pakalpojumu neatbilstoši Tehniskajam piedāvājumam, Finanšu piedāvājumam, Darba
uzdevumam vai citiem Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi
radušos zaudējumus, izņemot ar nodošanas-pieņemšanas piegādāto Pakalpojumu vai tā ietvaros
atsevišķi izpildītu posmu apmaksu.

11. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
11.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpējās sarunās, kas tiks attiecīgi
protokolētas.
11.2. Gadījumā, ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nespēs vienoties par izlīgumu, strīds
risināms Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas
Republikas tiesā pēc Pasūtītāja reģistrācijas adreses.
12. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
12.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Puses ir izpildījušas
visus no Līguma izrietošos pienākumus, izņemot gadījumu, kad Līgums zaudē spēku saskaņā
ar Līguma 10.2.apakšpunkta noteikumiem.
12.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
13. KONFIDENCIALITĀTES NOTEIKUMI
13.1. Puses apņemas neizpaust jebkādu informāciju par otru Pusi vai tā darbību, ko Puses ieguvušas
šī Līguma izpildes gaitā bez otras Puses rakstveida piekrišanas, ja vien attiecīgā biznesa vai
tehniskā informācija ir:
13.1.1. vispārpieejama no publiskiem avotiem vai ir publiskā apritē;
13.1.2. saņemta jebkurā laikā no jebkuras trešās personas bez neizpaušanas saistībām pret
izpaudēju pusi;
13.1.3. pierādīts, ka saņēmēja puse to ir neatkarīgi izstrādājusi, neizmantojot izpaudējas
puses konfidenciālo informāciju vai saņēmējai pusei tā ir bijusi zināma pirms to ir
izpaudusi izpaudēja puse.
13.2. Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas sniegt informāciju saviem darbiniekiem tikai
nepieciešamības gadījumā un tādā apjomā, kas nepieciešams tikai šī Līguma izpildei.
14.

CITI NOTEIKUMI

14.1.Šis Līgums tiek izpildīts pēc labas ticības, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem. Attiecības, kas nav noregulētas ar šo Līgumu, tiek noregulētas saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
14.2.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.
14.3.Šis Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 6 (sešām) lapām (bez
pielikumiem), pa vienam katrai no Pusēm.
14.4. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas:
14.4.2. 1.Pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 3 lpp.;
14.4.3. 2.Pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 lpp.;
14.4.4. 3.Pielikums – Uzaicinājuma veidlapa uz 1 lpp.;
14.4.5. 4.Pielikums – Piedāvājuma veidlapa uz 1 lpp.;
14.4.6. 5.Pielikums – Darba uzdevuma veidlapa uz 3 lpp.;
14.4.7. 6.Pielikums – Paziņojuma veidlapa uz 2 lpp.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS:
Iekšlietu ministrija
Reģ.Nr. 90000282046;
Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026,
LV91TREL2140087059000,
Banka/iestāde Valsts kase,
Bankas/iestādes BIC: TRELLV22
_____________________________________________________

Ingūna Aire

IZPILDĪTĀJS:
SIA iSoft Solutions
Reģ.Nr. 40003822312;
Dambja iela 5, Rīga, LV-1005
LV76HABA0551013107423,
Banka/iestāde Swedbank ,
Bankas/iestādes BIC: HABALV22
___________________________________________________

Valdis Lauks

