8.pielikums
Atklāta konkursa „Interneta pakalpojumu sniegšana”
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM IC 2012/17) nolikumam

Līgums Nr. _________
Par Interneta pakalpojumu piegādi
Rīga,

2012.gada __.decembrī

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģistrācijas numurs
90000289913, tā priekšnieka Jāņa Rītiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta
2004.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.526 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums”
(turpmāk - PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un ________________, vienotais
reģistrācijas Nr.______________,
juridiskā
adrese
_____________________________________,
tās
____________________
______________________ personā (turpmāk  PIEGĀDĀTĀJS), kas darbojas saskaņā ar
Statūtiem, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi tālāk tekstā  PUSES / PUSE, noslēdza
šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Līgums nosaka nosacījumus saskaņā ar kuriem Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt,
bet Izpildītājs veic Interneta pieslēgumu ierīkošanu un Interneta pakalpojumu
nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, turpmāk Līguma tekstā saukts
par Projektu, saskaņā ar Līguma Pielikumos Nr.1. un Nr.2 noteiktajiem pakalpojumu
specifikācijām un izcenojumiem, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2.

Pušu saistības

2.1. Pasūtītāja saistības:
2.1.1.
nodrošināt Izpildītāju ar līgumsaistību izpildei nepieciešamo informāciju un
organizatorisko palīdzību;
2.1.2.
nodrošināt Izpildītāja darbinieku iekļūšanu Pasūtītāja telpās un ārpus tām
Pasūtītāja atbildīgā pārstāvja klātbūtnē aparatūras uzstādīšanai, konfigurēšanas un citu
darbu veikšanai;
2.1.3.
noteikt Līguma 1.1.punktā paredzēto darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas
dienu un laiku, bet ne vēlāk kā septiņu kalendāro dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs
paziņojis par darba izpildi;
2.1.4.
samaksāt par darbu izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
2.2. Izpildītāja saistības:
2.2.1.
veikt Līgumā paredzētos darbus pienācīgā kvalitātē;
2.2.2.
veikt darbus saskaņā ar Līgumā noteikto Pakalpojuma piegādes termiņu;
2.2.3.
sagatavot un piesūtīt nodošanas-pieņemšanas aktus un rēķinus saskaņā ar
Līguma noteikumiem.
3. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
3.1. Par katru Līguma 1.1.punktā minēto pakalpojumu un Projekta realizāciju kopumā tiek
sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts;
3.2. Šī Līguma 1.1.punktā minētie pakalpojumi tiek uzskatīti par pilnīgi piegādātiem brīdī,
kad Līdzēji ir abpusēji parakstījušas atbilstošus nodošanas-pieņemšanas aktus;
3.3. Ja Pasūtītāja pārstāvji atsakās parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu par pakalpojuma
piegādi, par atteikšanās iemesliem rakstveidā jāpaziņo Izpildītājam septiņu kalendāro
dienu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas.

3.4. Atteikums parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktus neatbrīvo Līdzējus no saistību
izpildes.
4. Cenas un norēķinu kārtība
4.1. Cenas tiek noteiktas Latvijas latos.
4.2. Līguma Cena nedrīkst tikt grozīta un vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma
izpildes laikā.
4.3. Pakalpojumu ierīkošanu Izpildītājs nodrošina bez maksas.
4.4. Par pakalpojumu abonēšanu Pasūtītājs maksā ikmēneša abonēšanas maksu atbilstoši šī
Līguma Pielikuma Nr.2 nosacījumiem.
4.5. Pasūtītājs apmaksā katra pakalpojuma abonēšanas maksu par iepriekšējo mēnesi 15
(piecpadsmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas. Nodošanas-pieņemšanas aktam Izpildītājam jāpievieno pieslēgumu
monitoringa sistēmas atskaite par pakalpojuma pieejamību iepriekšēja mēneša laikā.
4.6. Par katru mēnesi, kad pakalpojuma pieejamība ir bijusi zemāka par 99,9%, Piegādātājs
veic pakalpojuma abonēšanas maksas pārrēķinu (samazināšana) 2% apmērā no
pakalpojuma ikmēneša abonēšanas maksas par katriem 0,1%, kad pakalpojuma
pieejamība bijusi zem 99,.9%. Maksimālais līgumsoda apmērs viena mēneša laikā par
pakalpojuma pieejamības pārkāpumiem ir ne vairāk kā 1 (viena) mēneša maksas
apjomā.
4.7. Ja bojājums netiek novērsts Pakalpojumu specifikācijās (Pielikums Nr.1) noteiktajā
laikā, Izpildītājam jāveic Pakalpojumu abonēšanas maksas pārrēķinu Pasūtītājam par
periodu, skaitot no bojājumu novēršanas laika beigām līdz brīdim, kad bojājums ir
novērsts.
5. Līdzēju atbildība un līgumsods
5.1. Līdzēji atbild viena otrai par zaudējumiem, kas otram Līdzējam nodarīti viņu
ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.
5.2. Par zaudējumiem, ko nodarījušas trešās personas, Līdzēji atbild tikai tad, ja tā pati,
pretēji Līgumam, devusi iespēju šo zaudējumu nodarīt, vai kad tā varējusi zaudējumus
novērst.
5.3. Par neiekļaušanos Līgumā paredzētajos pakalpojumu ierīkošanas termiņos Izpildītājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3% (nulle komats trīs procentu) apmērā no laikā
neierīkoto pakalpojumu ikmēneša abonēšanas maksas par katru nokavēto dienu.
5.4. Ja pakalpojumu maksa netiek samaksāta noteiktā termiņā, tad par katru maksājuma
kavējuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,3 % (nulle komats trīs
procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas līdz dienai, to ieskaitot, kad tā ir
samaksāta.
6. Konfidencialitāte
6.1. Līdzēji apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar šo Līgumu, kā arī cita veida
konfidenciālu informāciju par otra Līdzēja pakalpojumiem, darbību, peļņu, kas tām
kļuvusi zināma par otru pusi Līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, kad
informācija sniedzama saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
6.2. Izpildītājs apņemas uzskatīt par konfidenciāliem jebkuru Pakalpojuma sniegšanas laikā
izstrādāto dokumentāciju, kā arī jebkuru Līguma ietvaros no Pasūtītāja saņemto
informāciju vai dokumentāciju. Izpildītājs apņemas minēto dokumentāciju bez
iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot
nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos un kārtībā.
6.3. Līguma 6.1.-6.2. punktos minētajām konfidencialitātes saistībām ir beztermiņa raksturs.
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7. Nepārvarama vara
7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru
darbība sākusies pēc 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, blokādes, varas un pārvaldes
institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un
ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā
jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā
paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa,
kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības
apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.3. Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam
rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas
apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem.
8. Strīdu izskatīšanas kārtība
8.1. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Līdzēji risinās savstarpēju sarunu ceļā vai
tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Līguma darbības termiņi un izbeigšana, tā noteikumu grozīšana
9.1. Līgums stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai
izpildei.
9.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri
Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma
neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad abas puses to
parakstījušas.
9.3. Izpildītājs veic Pielikumā Nr.1 minēto Interneta pieslēgumu punktu ierīkošanu 1 (viena)
mēneša laikā pēc Līguma stāšanās spēkā datuma.
9.4. Līguma minimālais darbības termiņš tiek noteikts līdz 2015.gada 31.decembrim.
Līguma minimālais darbības termiņš šī Līguma izpratnē ir termiņš, uz kuru Pasūtītājs
apņemas abonēt Projektā ietilpstošos pakalpojumus no Izpildītāja.
9.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku
paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:
9.5.1.1 ja Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem
Pakalpojuma vai jebkuras tā daļas izpildes termiņiem un ja Izpildītāja nokavējums
ir sasniedzis vismaz 3 (trīs) dienas; vai
9.5.1.2 ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Izpildītājs
minēto saistību neizpildi nav novērsis 2 (divu) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska
paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas.
10. Līguma pielikumi
10.1. Līgumam pievienotie Pielikumi par konkrētu darba uzdevumu veikšanu un specifisku
noteikumu definēšanu, pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
10.2. Līgumam Līguma parakstīšanas dienā ir sekojoši pielikumi:
10.3. Pielikums Nr.1 – Sniedzamo Interneta pakalpojumu specifikācijas;
10.4. Pielikums Nr.2 – Pakalpojumu izcenojumi.
11. Citi noteikumi
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11.1. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likumu izmaiņas gadījumā, Līgums
nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot
līgumu spēkā esošo likumu prasībām.
11.2. Līdzēji vienojas, ka Izpildītājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar apakšuzņēmējiem, lai izpildītu
kādu vai visus pienākumus, kas minēti šajā Līgumā, informējot par to otru Līdzēju.
Šādā gadījumā Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu tādā pašā mērā kā par
savējo.
11.3. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, nosaukums, adrese, norēķinu
rēķins vai konts, tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Līdzējs, kurš
nav ievērojis šī punkta nosacījumus atlīdzina otram zaudējumus, kas tam radušies šī
nosacījuma neievērošanas dēļ.
11.4. Līdzēji garantē, ka to pārstāvjiem ir attiecīgas pilnvaras, lai parakstītu šo Līgumu,
Līguma Pielikumus un uzņemtos tajos noteiktās saistības un pienākumus.
11.5. Pasūtītājs pieņem bezatlīdzības glabāšanā Izpildītāja iekārtas un aparatūru, kas
nepieciešama Līgumā paredzēto darbu veikšanai un nodrošina to saglabāšanu.
11.6. Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz šo Līgumu, tiek iesniegts rakstveidā vai nosūtīts pa
pastu ierakstītā vēstulē Līdzēju pilnvarotām personām.
11.7. Līdzēji patur tiesības savstarpēji vienoties par Projekta ietvaros nepieciešamas
aparatūras uzstādīšanu Pasūtītāja telpās.
11.8. Diena Līguma ietvaros ir kalendārā diena un mēnesis ir kalendārais mēnesis.
11.9. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
11.10. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību
pilnīgai izpildei.
11.11. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.12. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru
apmainās Līdzēji un kura ir attiecināma uz Līgumu, ir jābūt latviešu valodā, noformētai
rakstiski, un tai ir jābūt iesniegtai otram Līdzējam personiski pret parakstu vai nosūtītai
ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto adresi vai attiecīgā Līdzēja juridisko adresi.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

12. Līdzēju rekvizīti un paraksti
Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz 8 (astoņām) lapām ar vienādu juridisku
spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.
Pasūtītājs par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā nozīmē Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra Tīklu administrēšanas daļas vadītāju Visarionu Mandžgaladzi,
tālrunis: 67208258, mvd@ic.iem.gov.lv.
Izpildītājs par atbildīgo personu šī līguma izpildes laikā nozīmē
_______________________.
Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:
Latvijas Republikas
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs,
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Reģ. Nr. 90000289913
Banka: Latvijas Banka
Konts: LV11TREL2140690020200

Izpildītājs:
SIA „______________”
___________ iela ____,
Rīga, LV-____
Reģ.Nr. ____________
AS _____________
Konts:_____________________
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Priekšnieks, Jānis Rītiņš
______________________________

__________________________________

Pielikums Nr.1
2012.gada __.decembra līgumam Nr.______,
kas noslēgts starp Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
Informācijas centru un ___________
Sniedzamo Interneta pakalpojumu specifikācijas

1.
Interneta pieslēgumu punktu adreses:
1.1. Bruņinieku ielā 72B, Rīgā.
1.2. Čiekurkalna 1.līnija 1 k-4, Rīgā.
2.
Sniedzamo Interneta pakalpojumu apraksts:
2.1. Piegādātājs katrā no 1.1. un 1.2. punktos minētajām adresēm nodrošina Interneta
pieslēgumu, kur porta ātrums ir 1 (viens) Gbit/s ar 500 (piecu simtu) Mbit/s garantētu
Latvijas un starptautiskā interneta datu plūsmu. Piegādātājs nodrošina Interneta
pieslēgumus izmantojot atsevišķus fiziskus optiskās šķiedras datu pārraides kanālus
(atsevišķi no citiem datu pārraides tīkla pieslēgumiem) līdz Piegādātāja pamattīklam.
Pakalpojumu pieslēguma izveidei izmanto vienmodes (Single Mode) optiskos ārtelpu
kabeļus, kas izvietoti apakšzemes telpās. Optiskie kabeļi netiek ierīkoti, izmantojot
kabeļu gaisvada līnijas un netiek izvietoti uz ēkas ārsienām. Piegādātājs nodrošina
savienojumu interfeisus pieslēgumu vietās atbilstoši 1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
standartam.
2.2. Piegādātājs nodrošina iespēju līguma darbības laikā palielināt garantēto pieslēguma
ātrumu līdz pat 1 (vienam) Gbit/s piecu darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
2.3. Pilnīga vai daļēja viena pieslēguma vai tālāka Interneta savienojuma atteices gadījumā
otram pieslēgumam tiek nodrošināta garantēta Interneta pieslēguma funkcionalitāte
atbilstoši kopējam pieslēguma ātrumam.
2.4. Piegādātājs pieslēdz katru no Interneta pieslēgumiem pretendenta pārvaldībā esošos
dažādos ģeogrāfiski atdalītos (vismaz 1 (viena) kilometra attālumā) Interneta
maršrutēšanas mezglos. Komunikāciju līnijas uz abiem pieslēguma punktiem jebkurā
vietā ir vismaz 100 (simts) metru attālumā viena no otras.
2.5. Abi pieslēgumi ir pilnīgi neatkarīgi viens no otra. Visas iesaistītās aparatūras
komponentes un komunikāciju līnijas ir veidotas tā, lai jebkuras vienas komponentes
atteices gadījumā viens no pieslēgumiem turpinātu darboties, t.sk. katrs pretendenta
Interneta maršrutēšanas mezgls ir savienots ar citu starptautiskā interneta datu plūsmu
nodrošinošo Interneta operatoru citā pieslēguma vietā, un tam ir atsevišķs pieslēgums
Latvijas interneta apmaiņas punktam.
2.6. Piegādātājs nodrošina jauna, no Interneta pakalpojumu sniedzēja neatkarīga (Provider
Independent), IPv6 adrešu apgabala ar apakštīkla masku "/48" reģistrēšanu RIPE datu
bāzē uz Pasūtītāja vārda un Pasūtītāja autonomas sistēmas AS 25241.
2.7. Piegādātājs nodrošina Pasūtītājam IPv4 un IPv6 trafika maršrutēšanu ar Pasūtītāja AS
25241, izmantojot BGP protokolu ar šādu funkcionalitāti:
2.7.1. Katrā pieslēgumā viena BGP sesija IPv4 protokolam, ar kurām piegādā visus
Interneta apakštīklus un pieņem Pasūtītāja apakštīklu 195.234.144.0/24.
2.7.2. Katrā pieslēgumā viena BGP sesija IPv6 protokolam, ar kurām piegādā visus
interneta apakštīklus un pieņem RIPE piešķirto Pasūtītāja apakštīklu.
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2.8. Piegādātājs nodrošina definētas BGP kopienas (Community), ar kuru palīdzību ir
iespējams pieprasīt Piegādātāja BGP kaimiņam (Peer) novirzīt kādu prefiksu uz NULL
(bloķēt), servisa atteices uzbrukuma (DDoS) gadījumā.
2.9. Piegādātājs nodrošina 24 (divdesmit četras) stundas dienā un 7 (septiņas) dienas nedēļā
pieejamu klienta atbalsta servisu, kas pieejams, pa tālruni (neizmantojot paaugstinātas
maksas tālruņa numuru), pa faksu ar faksa numuru un e-pastu.
2.10. Piegādātājs nodrošina Interneta pieslēgumu kopējo pieejamību kalendārajā mēnesī
99,9% apmērā, t.sk. katra atsevišķā pieslēguma kopējo pieejamību kalendārajā mēnesī
96,8% apmērā. Jebkuras atsevišķās problēmas novēršana nedrīkst pārsniegt 24 stundas.
2.11. Piegādātājs nodrošina Latvijas un starptautiskā interneta datu plūsmu, izmantojot
vismaz 2 (divus) savienojumus, kuri kopā ar pasūtītājam nepieciešamo datu plūsmu
nepārsniedz 90% no kopējās savienojumu kapacitātes.
2.12. Piegādātājs ir reģistrēts RIPE ar LIR statusu.
2.13. Piegādātājs nodrošina pieslēgumu monitoringu ar šifrētu WWW interfeisu (HTTPS),
savienojumu pakalpojuma pieejamības kontrolei un datu plūsmas statistikai katram no
1.1. un 1.2. punktos minētajiem pieslēgumiem. Pasūtītājam tiek izveidots viens lietotāja
konts, autentifikācijai izmantojot paroli monitoringa sistēmai. Pasūtītāja pieslēgumu
statistikas dati nedrīkst būt pieejami citiem Pretendēta klientiem.
2.14. Piegādātājs nodrošina publiski pieejamu maršrutēšanas apskates (Looking Glass) un
tiešsaistes datu pārraides ātruma mērīšanas (Speed Test) rīkus ar WWW interfeisu, kas
izvietoti Piegādātāja tīklā.
3.
Pakalpojumu ierīkošanas un sniegšanas termiņi:
3.1. Piegādātājs veic Interneta pieslēgumu punktu ierīkošanu līdz 2013.g. 11.janvārim.
3.2. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta no 2013.g. 12.janvāra līdz 2015.g.
31.decembrim.
4.
Bojājumu novēršanas kārtība:
4.1. Bojājums – jebkurš Pasūtītāja vai Pasūtītāja pilnvarotas personas pieteikums par
bojājumu vai punktā 4.2. uzrādītās pieļaujamās kļūdu koeficenta robežas pārkāpums.
4.2. Piegādātājs nodrošina nepārtrauktu Pieslēgumu darbību, ar kļūdu koeficientu, kas
nepārsniedz 0.5%. Jebkura atkāpe no šīm normām tiek uzskatāma par bojājumu.
4.3. Pieslēguma bojājumu Pasūtītājs telefoniski var pieteikt visu diennakti pa bezmaksas
tālruni. Bojājums tiek reģistrēts brīdī, kad Piegādātājs apstiprina bojājuma pieteikumu
un fiksē to bojājumu uzskaites reģistrā.
4.4. Bojājuma gadījumā, ja tiek ietekmēts tikai viens no interneta pieslēgumiem, Piegādātājs
veic nepieciešamās darbības pieslēguma atjaunošanai 24 stundu laikā no bojājuma
pieteikšanas brīža. Gadījumā, ja vienlaicīgi nedarbojās pamata un rezerves pieslēgums,
tad Piegādātājs veic pieslēguma atjaunošanas pasākumus, lai maksimāli ātri atjaunotu
Interneta darbību Pasūtītājam un nepārkāptu Interneta pieslēgumu kopējo darbības
pieejamību (saskaņā ar 2.10. punktu).
4.5. Par bojājumu netiek uzskatīti plānotie remontdarbi vai profilakses darbi, kurus veic
Piegādātājs, iepriekš par to brīdinot Pasūtītāju ne mazāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš.
4.6. Piegādātājs neatbild par dīkstāvēm, ja Pasūtītājs nav nodrošinājis pilnīgu un ērtu
piekļuvi Piegādātāja apkalpošanā esošajai aparatūrai un kabeļiem, kas atrodas Pasūtītāja
telpās, apkalpošanas vai bojājumu novēršanas veikšanai.
5.
Pušu sadarbība trešo personu ļaunprātīgo darbību gadījumos:
5.1. Patvaļīgā piekļūšana - ir tādas trešās personas darbības, kad trešā persona, izmantojot
Internetu, cenšas nesankcionēti piekļūt Pasūtītāja datoru sistēmām vai tīklam.
5.2. Pakalpojumatteices uzbrukums – ir trešās personas darbības, kas traucē Pasūtītāja datoru
sistēmu vai tīkla darbību.
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5.3. Patvaļīgās piekļūšanas gadījumos Piegādātājs apņemas sniegt Pasūtītājam, pēc tā
pieprasījuma, visu Piegādātājam pieejamu informāciju, kas norāda uz pārkāpēja fizisko
atrāšanas vietu.
5.4. Pakalpojumatteices uzbrukumu gadījumos Piegādātājs apņemas, pēc Pasūtītāja
pieprasījuma un sadarbībā ar to, nekavējoties spert soļus lai pārtrauktu uzbrukumu vai
mazinātu tās destruktīvas sekas, un sniegt Pasūtītājam visu Piegādātājam pieejamu
informāciju, kas norāda uz pārkāpēja fizisko atrāšanas vietu.
6.

Pušu paraksti:
Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs:
Latvijas Republikas
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs,
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Reģ. Nr. 90000289913
Banka: Latvijas Banka
Konts: LV11TREL2140690020200

Izpildītājs:
SIA „______________”
___________ iela ____,
Rīga, LV-____
Reģ.Nr. ____________
AS _____________
Konts:_____________________

Priekšnieks, Jānis Rītiņš
______________________________

__________________________________
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Pielikums Nr.2
2012.gada __.decembra līgumam Nr.______,
kas noslēgts starp Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
Informācijas centru un ___________
Pakalpojumu izcenojumi

Vienības
Nr.

cena

Pakalpojuma nosaukums

mēnesī,
LVL

1

2

Vienību
skaits,

Summa, LVL

mēneši

3

4

5

Interneta pieslēgums 500 Mbit/s Čiekurkalna
1.

1.līnija 1 k-4, Rīgā un 500 Mbit/s

36

Bruņinieku ielā 72B, Rīgā
KOPĒJĀ CENA bez PVN, LVL
PVN 21%, LVL
KOPĒJĀ CENA ar PVN, LVL
Kopējā līguma summa ___________neieskaitot PVN.
Pušu paraksti :
Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs:
Latvijas Republikas
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs,
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Reģ. Nr. 90000289913
Banka: Latvijas Banka
Konts: LV11TREL2140690020200

Izpildītājs:
SIA „______________”
___________ iela ____,
Rīga, LV-____
Reģ.Nr. ____________
AS _____________
Konts:_____________________

Priekšnieks, Jānis Rītiņš
______________________________

__________________________________
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