Līgums Nr. ___________
(Iepirkuma identifikācijas Nr. IeM IC 2012/26)
Rīgā,
2012.gada _____. _______________
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:
I. Līguma priekšmets
1. PASŪTĪTĀJS pasūta un PIEGĀDĀTĀJS pieņem pasūtījumu aparatūras, licenču un
pakalpojumu piegāde saskaņā ar specifikāciju Nr._____ (1.pielikums, kas ir šī līguma
neatņemama sastāvdaļa).
II. Piegādes noteikumi
2. Aparatūras, licenču un pakalpojumu piegādā pēc adresēm tehniskās specifikācijas dokumentā
minētajā vietā (skat. 1.pielikumu). Transportēšanu nodrošina PIEGĀDĀTĀJS par saviem
līdzekļiem.
3. Pakalpojumu sniegšana, licenču un aparatūras piegāde ir jānodrošina atbilstoši minētām
iesniegtajā piedāvājumā.
4. Par aparatūras, licenču un pakalpojumu piegādes datumu uzskatāms datums, kad
PIEGĀDĀTĀJS veicis aparatūras, licenču un pakalpojumu piegādi un ir iesniedzis
PASŪTĪTĀJAM parakstītu preču pavadzīmi.
5. PASŪTĪTĀJS no savas puses apņemas parakstīt preču pavadzīmi.
6. Pieņemot pasūtījumu PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka pasūtījums tiek izpildīts kvalitatīvi, pilnā
apjomā un savlaicīgi.
III. Pušu saistības
7. PIEGĀDĀTĀJS uzņemas veikt aparatūras, licenču un pakalpojumu piegādi PASŪTĪTĀJAM
saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteikto specifikāciju un Līguma 2.sadaļas nosacījumiem.

8. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt samaksu saskaņā ar Līguma 9. un 10. punktu.
IV. Līguma summa un norēķinu kārtība
9. Līguma kopējā summa ir LVL ______ (summa vārdiem), tajā skaitā pievienotās vērtības
nodoklis 21% LVL _____ (summa vārdiem) apmērā.
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10. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu par piegādāto aparatūru un sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā
ar Līguma 1.pielikumu.
11. Līguma kopējo summu PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM pilnā apmērā 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta pilnīgas abpusējās
parakstīšanas.
12. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā līgumsodu 0,1 %
apmērā no neizpildītā pasūtījuma kopējās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk
kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas.
13. Ja PASŪTĪTĀJS līgumā paredzēto summu (saskaņā ar Līguma 9.punktu) nav ieskaitījis
PIEGĀDĀTĀJA norēķinu kontā līgumā noteiktajā termiņā, tad PIEGĀDĀTĀJS var pieprasīt no
PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1 % apmērā no samaksai paredzētās summas par katru nokavēto
darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas.
14. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu pēc preču pavadzīmes - rēķina abpusējas saņemšanas,
parakstīšanas un savstarpējo maksājumu nokārtošanas.
V. Garantijas saistības un tehniskais atbalsts
15. PIEGĀDĀTĀJS dod 3 (trīs) kalendāro mēnešu garantiju visai piegādātajai aparatūrai un
sniegtajiem pakalpojumiem.
VI. Nepārvaramas varas apstākļi
16. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nesavlaicīgu izpildi, ja kādai no pusēm
iestājušies nepārvarami apstākļi (“force majeure”), kurus puses nevarēja paredzēt agrāk.
Atbrīvojuma termiņš ir pielīdzināms šo apstākļu un to seku darbības laikam.
17. Nepārvarami apstākļi ir: plūdi, dabas stihijas, zemestrīce, epidēmija, karš, militāras
operācijas, blokāde, eksporta - importa aizliegums, valdības lēmumi, kuru rezultātā var rasties
ievērojami zaudējumi līguma slēdzējpusēm vai kuri kavē saistību izpildi.
18. Pusei, kurai iestājušies nepārvarami apstākļi, nekavējoties mutiski un 3 (trīs) darba dienu
laikā rakstiski par to jāpaziņo otrai pusei. Par nepārvaramu apstākļu izbeigšanos jāpaziņo
rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā.
19. Ja nepārvaramu apstākļu darbības laiks ir lielāks kā 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši, tad
līgums tiek uzskatīts par lauztu un nevienai no pusēm nav tiesības pieprasīt zaudējumu atmaksu.
VIII. Citi noteikumi
20. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
21. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, izšķirami pusēm savstarpēji vienojoties. Ja tādējādi nav panākta
vienošanās, puses var griezties tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
22. Visas mutiskās vienošanās nav spēkā un līdz ar šī līguma parakstīšanas dienu, turpmākās
vienošanās puses slēdz rakstveidā.
23. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapām,
katrai pusei pa vienam eksemplāram. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
24. Līgumam ir pielikums, kas ir neatņemama šī līguma sastāvdaļa: Specifikācija uz 10 lp.
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IX. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:
LR Iekšlietu ministrijas
Informācijas centrs
Reģ.Nr. 90000289913
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Valsts kase
LV96TREL2140088026000
__________________________
J.Rītiņš
z.v.

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

