9.pielikums
atklātā konkursa par Informācijas centra informācijas sistēmu pielāgošana saistībā ar euro ieviešanu
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM IC 2012/24) nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

Informācijas centra informācijas sistēmu pielāgošana saistībā ar
euro ieviešanu

Publiskais pakalpojumu līgums

Izpildītājs
Nr. _______________
Rīgā

Pasūtītājs
Nr. ____________
2012.gada ___.___________

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģ.
Nr.LV9000028991, tā priekšnieka Jāņa Rītiņa personā, kas darbojas saskaņā ar
Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.526 „Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
Uzņēmums reģ. Nr.__________________________________, juridiskā adrese
_______________________, valdes priekšsēdētāja ____________________
personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras
puses, turpmāk abi kopā saukti – Puses,
pamatojoties uz iepirkuma Informācijas centra informācijas sistēmu pielāgošana
saistībā ar euro ieviešanu, iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2012/24,
rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas pirmo
punktu, noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši Konkursa
nolikuma Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un Izpildītāja iesniegtajam
Tehniskajam piedāvājumam Konkursā (2.pielikums), apņemas veikt
nepieciešamos Informācijas centra informācijas sistēmu pielāgošanas saistībā ar
euro ieviešanu darbus, sagatavot atbilstošu Centram nododamo dokumentāciju
par veiktajām darbībām un uzlabojumiem.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1.Kopējā Līguma summa ir LVL _______ (___________________), tajā
skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir LVL __________
(__________) un pamatsumma LVL ________ (__________________) –
skat. Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (3.pielikums).
2.2.Pēc Līguma noslēgšanas Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā
Izpildītājam pārskaita priekšapmaksu 20% apmērā no kopējās Līguma
summas: LVL _______ (___________________), tajā skaitā 21%
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir LVL __________ (__________) un
pamatsumma LVL ________ (__________________).
2.3.Pēdējo maksājumu 80% apmērā no kopējās Līguma summas: LVL _______
(___________________), tajā skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis
(PVN) ir LVL __________ (__________) un pamatsumma LVL ________
(__________________) Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta par pilnīgu Darba izpildi
abpusējas parakstīšanas un rēķina iesniegšanas pasūtītāja grāmatvedībā.
2.4.Visus maksājumus Pasūtītājs veic ieskaitot naudu Izpildītāja norādītajā
bankas kontā. Izpildītāja bankas rekvizīti:
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bankas kods –,
bankas konta Nr. –.
2.5.Par katru nokavēto Darbu izpildes dienu, kuru skaita no 3.2.apakšpunktā
noteiktā Darbu izpildes termiņa, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu
0,2 (nulle, komats, divu) procentu apmērā no kopējās Līguma summas, bet
ne vairāk kā 10 (desmit) procentu apmērā no kopējās Līguma summas.
2.6.Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,2 (nulle, komats, divu) procentu apmērā no nesamaksātās
summas, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentu apmērā no kopējās Līguma
summas.
2.7.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šī Līguma saistību izpildes.
2.8.Par samaksas brīdi uzskatāms maksājuma uzdevumā norādītais datums uz
Izpildītāja šī Līguma 2.4.apkašpunktā norādīto Pasūtītāja konta.
3. Līguma termiņi
3.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu.
3.2.Visu Darbu izpildes termiņš ir 10.12.2013.
3.3.Līgums ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.4.Līguma termiņu var pagarināt tikai rakstveidā Pusēm savstarpēji vienojoties.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1.Pasūtītāja pienākumi:
4.1.1. savlaicīgi sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju šī Līguma
izpildes ietvaros;
4.1.2. pieņemt no Izpildītāja izpildītos Darbus, ja pieņemšanas –
nodošanas akts tiks parakstīts bez iebildumiem;
4.1.3. savlaicīgi veikt samaksu par Darbiem saskaņā ar šī Līguma
nosacījumiem.
4.2.Pasūtītāja tiesības:
4.1.1. pieprasīt Izpildītājam par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā
termiņā veikt izpildīto Darbu labojumus, papildinājumus vai citas
darbības, ja pieņemšanas-nodošanas akta sastādīšanas gaitā ir
konstatētas jebkuras izpildīto Darbu nepilnības;
4.1.2. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja informāciju par šī Līguma un
Darbu izpildes gaitu;
4.1.3. izteikt iebildumus, sastādot Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, par
Izpildītāja nododamo Darbu kvalitāti, nepieciešamajiem
labojumiem, papildinājumiem un citām darbībām, kuras jānovērš
Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
4.3.Izpildītāja pienākumi:
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4.3.1. nodot Darbus Pasūtītājam par to sastādot un parakstot pieņemšanasnodošanas aktus. Katrs projekta (pakalpojuma) process vai fāze tiek
nodots ar atsevišķu darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā tiek
norādīts fāzes (procesa) nosaukums, izpildīto darbu apjoms un
summa, par kuru izpildīti darbi. Kopējā visu atsevišķo darbu
pieņemšanas-nodošanas aktu summa nepārsniedz Kopējo līguma
summu. Šis punkts nekādi nemaina projekta norēķinu kārtību, kura
noteikta Līguma 2.2, 2.3, un 2.4 punktos.
4.3.2. izpildīt Darbus pilnā apjomā šī Līgumā paredzētajā termiņā, saskaņā
ar šī Līguma nosacījumiem un 1.pielikumu;
4.3.3. sniegt informāciju Pasūtītājam par šī Līguma izpildes gaitu saskaņā
ar Pasūtītāja rakstveida pieprasījumu 3 (trīs) darba dienu laikā un
nekavējoties, ja Pasūtītāja pieprasījumus ir mutvārdos.
4.4.Izpildītāja tiesības:
4.4.1. saņemt samaksu par pilnā apjomā un saskaņā ar šī Līguma
nosacījumiem izpildītiem Darbiem;
4.4.2. pieprasīt un saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas
Izpildītājam nepieciešama Darbu izpildes gaitas ietvaros.
5.

Pušu atbildīgie pārstāvji

5.1.Pasūtītāja kontaktpersona ir ________________________ (tālrunis, fakss,
e-pasts: vards.uzvards@ic.iem.gov.lv).
5.2.Izpildītāja kontaktpersona ir (tālrunis , fakss, e-pasts:
_____________________________________________________________.
5.3.Puse par jebkurām 5.1. vai 5.2.apakšpunktā norādītās informācijas izmaiņām
elektroniski vai rakstveidā paziņo otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) darba
dienu laikā.
6.

Nepārvarama vara

6.1.Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā
paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas
iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas, kuru nebija iespējams ne
paredzēt, ne novērst. Nepārvarama vara ietver tālāk norādītos, bet ne tikai,
notikumus, kuri atrodas ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas
katastrofas, zibens, plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas
nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki), bet arī vai citi apstākļi, kas
neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās.
6.2.Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne ilgāk
kā 3 (trīs) darba dienu laikā, informē otru Pusi par nepārvaramas varas
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apstākļu iestāšanos rakstveidā. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas
ilgāk par 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties
no turpmākas šī Līguma izpildes vai, apstākļiem beidzoties, Pusēm vienoties
par šī Līguma turpināšanu.
7.

Konfidencialitāte

7.1.Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās informācijas
konfidencialitāti, neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
7.2.Konfidencialitātes nosacījums attiecas gan uz rakstisku informāciju, gan
mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu
informāciju, tai skaitā šī Līguma tekstu, neatkarīgi no informācijas
nodošanas veida, laika un vietas. Šajā punktā minētajai konfidencialitātes
saistībai ir beztermiņa raksturs.
8.

Citi nosacījumi

8.1.Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku Latvijas Republikas
normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos
punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.2.Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad Puse nekavējoties rakstiski
paziņo par to otrai Pusei, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja Puse
neizpilda šī punkta nosacījumu, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi
savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
8.3.Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma
pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta
vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā nosacījumi ir saistoši Puses tiesību
un saistību pārņēmējam. Katra Puse brīdina otru Pusi par šādu apstākļu
iestāšanos 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš.
8.4.Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina
savstarpēju pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā. Ja vienošanās
netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
8.5.Par Līguma grozījumiem vai papildinājumiem Puses vienojas rakstiski.
Rakstiskās vienošanās tiek noformētas 2 (divos) identiskos eksemplāros, pa
1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku un
turpmāk ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
8.6.Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības un pienākumus, kas saistītas ar Darbu
vai šī Līgumu izpildi vai izriet no tā, trešajai personai.
8.7.Puses garantē, ka to pārstāvjiem ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu Līgumu un
uzņemtos tajā noteiktās saistības.
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8.8.Atbildīgais par līguma izpildi – Informācijas centra Programmēšanas
nodaļas vadītājs – Vadims Biks.
8.9.Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) identiskos
eksemplāros uz 6 (sešām) lapām, ar 3 (trīs) pielikumiem uz n... (n...) lapām,
kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, katrai Pusei pa 1 (vienam)
eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9.

Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS

Iekšlietu ministrijas
Informācijas centrs
Reģ.Nr.LV90000289913
Bruņinieku iela 72b, Rīga
Tālr.67208218, Fakss 67208219
Valsts kase
BIC: TRELLV22
Konts: LV66TREL21406933100117

Reģ.Nr.

________________________
Jānis Rītiņš

________________________

2012.gada ___._______

2012.gada ___.__________

z.v.

z.v.
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