Līgums Nr. ___________
(Iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2012/18)
Par ugunsmūru programmatūras jauninājumu abonēšanu un tehnisko atbalstu
Rīgā,

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),
pamatojoties uz atklāta konkursa Nr. IeM IC 2012/18 rezultātiem, noslēdz PUSĒM un to tiesību
un pienākumu pārņēmējiem saistošu līgumu (turpmāk – Līgums):
1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt programmatūras jauninājumu
(upgrade) un tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšanu Check Point ugunsmūru un to vadības
servera programmatūras produktiem viena kalendārā gada laika posmā, atbilstoši korporācijas
Check Point Software Technologies Ltd. „Standard Collaborative Enterprise Support” tehniskā
atbalsta programmas nosacījumiem (turpmāk tekstā – Pakalpojums), saskaņā ar Līguma Pielikumā
norādīto specifikāciju, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma kopējā summa ir maksa par pakalpojumu LVL __________ (__________________
lats, __ santīmi) apmērā, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% LVL _________
(_______________________________ lats, __ santīms).
2.2. Līguma kopējo summu PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM pilnā apmērā 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc Līguma abpusējās parakstīšanas dienas un IZPILDĪTĀJA piestādītā rēķina
saņemšanas.
2.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar bankas pārskaitījumu apmaksu, sedz tā PUSE, kura veic
maksājumu par labu otrai PUSEI.
3. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA
3.1. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt samaksu atbilstoši Līguma 2. punktam.
3.2. IZPILDĪTĀJS apņemas kvalitatīvi veikt ar šo līgumu uzņemto saistību izpildi, atbilstoši
Pielikumā norādītājam.
3.3. Puses apņemas neizpaust trešajām personām jebkuru šī Līguma darbības laikā uzzināto
informāciju par otras Puses saimniecisko darbību un tehniskajiem līdzekļiem.
4. TEHNISKAIS ATBALSTS

4.1. Pakalpojuma sniegšanas posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim
IZPILDĪTĀJS nodrošina sekojošu atbalsta saistību izpildi:
4.1.1. Reakcijas laiks uz problēmu pieteikumiem darba laikā ne vairāk kā 4 stundu laikā.

4.1.2. Atbildes sniegšanas laiks uz jautājumiem ne vairāk kā 8 darba stundu laikā.
4.1.3. Programmatūras jauninājumu abonēšana (Software updates / upgrades / maintenance) –
tiesības saņemt programmatūras jauninājumus, jaunākās versijas un funkcionālos
uzlabojumus.
4.1.4. Problēmu novēršana programmatūrā (kļūdu labojumi).
4.1.5. Konsultāciju sniegšana pasūtītājam programmatūras efektīvas darbības nodrošināšanā,
pilnveidošanā un jauno produktu piedāvājumā.
4.1.6. No ierindas izejošo iekārtu remonts vai nomaiņa divu darba dienu laikā.
4.1.7. Problēmu pieteikumu pieņemšana telefoniski pa tālruni ______________ vai izmantojot epastu _________@_____________ darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst.18:00.

5. NEPĀRVARAMĀ VARA
5.1. Neviena no Pusēm neskaitīsies atbildīga par savu saistību neizpildi saskaņā ar Līgumu tajā
mērā, kurā šo saistību izpilde ir aizkavēta vai lauzta nepārvaramās varas vai citu apstākļu dēļ,
kurus Puses nevar ietekmēt un kas nav kontrolējami.
5.2. Ar nepārvaramās varas apstākļiem saprot dabas katastrofas, karu un jebkura rakstura kara
operācijas, blokādi, embargo, eksporta un importa aizliegumu, epidēmijas un citus ārkārtēja
rakstura apstākļus, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma izpildes laikā. Pusēm savstarpēji
vienojoties ir tiesības pārnest Līguma izpildes termiņus uz periodu, kura laikā nedarbosies
nepārvaramās varas apstākļi.
5.3. Nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu izziņu,
Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu
laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža.
6. PAPILDUS NOTEIKUMI
6.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā abpusējās parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2013.gada
31.decembrim.
6.2. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros katrs uz 2 (divām) lapām ar 1 (vienu) pielikumu uz
2 (divām) lapām un katram ir vienāds juridiskais spēks.
6.3. Visi strīdi un domstarpības starp šī Līguma pusēm, kas var rasties šī Līguma izpildes gaitā,
tiek risinātas sarunu ceļā. Pretējā gadījumā strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
6.4. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no šī Līguma saistību izpildes.
6.5. Visiem paziņojumiem sakarā ar šo Līgumu un visiem grozījumiem un papildinājumiem šī
Līguma tekstā jābūt noformētiem rakstveidā.
7. PUŠU REKVIZĪTI
PASŪTĪTĀJS
LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Reģ.Nr.LV90000289913
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV–1009
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2140088026000
_____________________ J. Rītiņš

IZPILDĪTĀJS
Vienotais reģ. Nr.
Kods:
Konts:
_____________________
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Pielikums
2012.gada __.decembra
līgumam Nr. ______
SPECIFIKĀCIJA
Ražotāja
produkta kods

Produkta nosaukums

Vienības
Kopā,
cena,
bez PVN
Skaits
bez PVN
LVL
LVL

Program Price for Software Gateways
CPSG-P807CPSM-PU007

Check Point Security bundle - including SG807
and SMU007

1

CPSG-P807-HA

Secondary Security Gateway (for HA) with 8cores container (for unlimited users) and FW,
IA, VPN, IPS, ACCL, ADN, APCL blades

1

CPSG-P407i

Security Gateway with 4-cores container (for
unlimited users) and FW, IA , VPN, IPS,
ACCL, ADN, APCL blades

2

CPSM-P1001RPRT-F

Check Point Security Management pre-defined
system including container for 10 gateways and
1 blade (RPRT)

1

CPEP-C1-VPNF-VSC-25

Endpoint Container and Perpetual VPN blade
for 25 users

1

CPSB-MOB-25F-SNX-SCM-25

Check Point Security bundle - including MOB
and SNX (MOB-25)

2

Annual Blade / Package
CPSB-ETPR-2BL-1Y

Check Point IPS+ Software Blades Package for
1 year for high-end packages (including APCL)

1

CPSB-ETPR-2BL-1Y-HA

Check Point IPS+ Software Blades Package for
1 year for high-end packages (including APCL)

1

CPSB-ETPR-2BM-1Y

Check Point IPS+ Software Blades Package for
1 year for mid-size packages (including APCL)

2

Appliance Gateways
CPUTM-EDGEXGU-EU

Check Point UTM-1 Edge Appliance unlimited users, EU power supply, RoHS
compliant

1

Other Services
CPUTM-EDGESDTS-U

Check Point Total Security SmartDefense,
Antivirus, Messaging Security and URL
Filtering

1

3

Kopā bez PVN, LVL
PVN 21%, LVL
Kopējās izmaksas ar PVN, LVL

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

_________________________
Priekšnieks J. Rītiņš

______________________
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