PIRKUMA LĪGUMS
Par datortīkla drošības vārteju programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta
abonēšanu uz 1 gadu
(iepirkuma identifikācijas numurs IeM IC 2018/22)
Rīgā,

2018.gada 10. decembrī

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģistrācijas numurs 90000289913, tā priekšnieka
Pjotra Dorogova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra
noteikumiem Nr.616 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums”, turpmāk – Pasūtītājs,
no vienas puses,
SIA Stallion, vienotais reģistrācijas numurs 40103160742, tās valdes locekļa Leonīda
Zolotonosa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukti Līdzēji/Līdzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā sarunu
procedūras „Datortīkla drošības vārteju programmatūras jauninājumu un tehniskā
atbalsta abonēšana uz 4 gadiem” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM IC 2018/22) rezultātā
2018.gada 29.novembrī noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.Sl-2018/49 (turpmāk – Vienošanās),
noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk – Līgums):
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Līguma 1.pielikumā minēto pakalpojumu piegādi
saskaņā ar Vienošanās noteikumiem un Līguma noteikumiem.
1.2. Izpildītājs apņemas veikt Piegādes šajā Līgumā noteiktajā apjomā līdz 2018.gada
18.decembrim (ieskaitot).
2.
LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Maksa par veiktajām Piegādēm, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma
izpildi saistītos izdevumus, ir 124 744,95 EUR (viens simts divdesmit četri tūkstoši septiņi
simti četrdesmit četri euro un 95 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21 % (divdesmit
viens procents) 21 649,95 (divdesmit viens tūkstotis seši simti četrdesmit deviņi euro un 95
centi centi), turpmāk tekstā – Līguma summa.
2.2. Pasūtītājs Līguma summu Izpildītājam apmaksā sekojošā kārtībā:
2.2.1. Pasūtītājs maksājumu 124 744,95 EUR (viens simts divdesmit četri tūkstoši septiņi
simti četrdesmit četri euro un 95 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit
viena procenta) apmērā, kas ir 21 649,95 (divdesmit viens tūkstotis seši simti četrdesmit deviņi
euro un 95 centi), veic tikai pēc pilnīgas Līguma izpildes un izpildījuma pieņemšanas šajā
Līgumā noteiktajā kārtībā un pilnā apjomā, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu uz
Pasūtītāja e-pasta adresi _________________ un ______________, 21 (divdesmit vienas)
dienas laikā no rēķina saņemšanas dienas Pasūtītāja iestādē, pārskaitot uz Izpildītāja rēķinā
norādīto norēķinu kontu.
2.3. Normatīvo aktu nodokļu jomā 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.
2.4. Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis kredītiestādē
maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu
kredītiestādē kontu.
2.5. Katrs no Līdzējiem sedz savus izdevumus par kredītiestādes pakalpojumiem, kas saistīti
ar naudas pārskaitījumiem.
2.6. Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei,
uzņemas Izpildītājs. Pasūtītājs uzņemas risku par neparedzētiem darbiem, ja:
2.6.1. neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Līdzēju gribas neatkarīgu
apstākļu dēļ, kurus Līdzēji, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;
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2.6.2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai
papildinot Līguma priekšmetu vai Līguma objektu;
2.6.3. Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek
veikti neparedzētie darbi.
2.7. Šī Līguma 2.6.punktā neparedzētos izdevumus, kas nav iekļauti maksā par Piegādēm,
bet nepieciešami pilnīgai Līguma izpildei, sedz Izpildītājs, ja risku par Līgumā neparedzētiem
darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, nav uzņēmies Pasūtītājs, kā tas ir noteikts
šī Līguma 2.6.punktā.
3.
LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA
3.1. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem un atbilstoši Līguma
1.pielikumā norādītajam apjomam.
3.2. Pasūtītāja pilnvarotā persona pasūta Piegādi un Izpildītājs bez maksas piegādā to
Pasūtītājam atbilstošā iepakojumā (ar attiecīgu norādi par tā saturu) un saskaņā ar citiem
Līguma noteikumiem.
3.3. Izpildītājs apņemas veikt Piegādes savlaicīgi atbilstoši Pasūtītāja pilnvarotās personas
pasūtījumam.
3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pasūtīt Piegādes pilnā apjomā vai vairākās daļās uz vairākām
piegādes vietām Latvijas Republikas teritorijā.
3.5. Pakalpojuma vai tā daļas pilnīgu un atbilstošu nodrošināšanu Līdzēju pilnvarotās
personas apliecina, parakstot rēķinu.
3.6. Līdz pakalpojuma nodošanai Pasūtītājam visus ar pakalpojuma kvalitāti, tās
pasliktināšanos un bojāeju saistītos riskus uzņemas Izpildītājs.
3.7. Pasūtītāja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtā pakalpojuma neatbilstību spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem vai Līgumā noteiktajām prasībām (kvalitātes, kvantitātes u.c.
neatbilstības), nosūta Izpildītāja pilnvarotajai personai rakstisku pretenziju (turpmāk Pretenziju).
3.8. Izpildītājs novērš sniegto pakalpojumu trūkumus ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā
no Pretenzijas saņemšanas brīža.
3.9. Pakalpojuma kvalitātes trūkumu gadījumā to novēršana irpakalpojuma kvalitatīva
izpilde.
3.10. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Līdzēju
pilnvarotās personas:
3.10.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona: ____________________
3.10.2. Piegādātāja pilnvarotā persona:___________________
3.11. Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības:
3.11.1. parakstīt rēķinu;
3.11.2. pieteikt un saskaņot Piegādes laiku, vienā pasūtījuma reizē piegādājamo Piegādes
apjomu;
3.11.3. pieteikt Pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi (t.sk., veikt Līguma izpildes
termiņa kontroli);
3.11.4. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu pakalpojumutai skaitā pakalpojuma
nodrošināšanu atbilstošā kvalitātē;
3.11.5. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.
3.12. Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai
tā pielikumos.
3.13. Pilnvarotās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līguma 3.10.punktā
minētos rekvizītus (tālruņu numurus un e-pasta adreses).

4.

GARANTIJAS NOTEIKUMI

3
4.1. Izpildītājs nodrošina sniegtā pakalpojuma garantiju 2 (divus) gadus pēc Piegādes
izpildes dienas, ko apliecina Līdzēju abpusēji parakstīts rēķins (turpmāk – garantijas laiks).
4.2. Ja Pasūtītājs konstatē pakalpojuma defektus (turpmāk tekstā – defekts), kas nav radies
Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam garantijas laikā ir tiesības iesniegt Izpildītājam rakstisku
paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību.
4.3. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 4.2.punktā minētā paziņojuma
saņemšanas rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju defekta novēršanas termiņu, kurā Izpildītājs
apņemas novērst defektu ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.
4.4. Pēc Līguma 4.2.punktā minētājā paziņojumā norādītā defekta novēršanas Izpildītājs
iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu defekta novēršanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
4.5. 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.
4.6. 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.
4.7. Defekta novēršanas diena ir diena, kad Izpildītājs novērsis Pasūtītāja Līguma 4.2.punktā
minētājā paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu defekta
novēršanas aktu, ja Pasūtītājs pieņēmis novērsto defektu Līguma 4.5. vai 4.6.punktā noteiktajā
kārtībā.
4.8. Ja Izpildītājs nesaskaņo defekta novēršanas termiņu Līguma 4.3.punktā minētajā
termiņā, nenovērš defektu Līguma 4.3.punktā noteiktajā kārtībā saskaņotajā termiņā vai
nenovērš to kvalitatīvi, Pasūtītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem uzdot novērst defektu citam
izpildītājam. Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem samaksāt par cita izpildītāja
veiktajiem darbiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas.
5.
LĪDZĒJU SAISTĪBAS
5.1. Izpildītāja saistības:
5.1.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Piegādes izpildi šajā Līgumā paredzētajā termiņā,
apjomā, kvalitātē, atbilstoši Līguma nosacījumiem;
5.1.2. Izpildītājs garantē, ka Piegādes tiks veiktas atbilstoši visu to Latvijas Republikas spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas, tai skaitā konfidencialitātes, darba drošības,
ugunsdrošības, vides aizsardzības u.c., kā arī uzņemas atbildību par jebkādiem minēto
noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;
5.1.3. Izpildītājs nodrošina Piegādes izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas
atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
5.1.4. Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti šajā
Līgumā noteikto Piegāžu veikšanai;
5.1.5. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam iespēju pastāvīgi uzraudzīt ārpakalpojuma
sniegšanas kvalitāti.
5.2. Pasūtītāja saistības:
5.2.1. pēc Pakalpojuma izpildes Pasūtītājs apņemas veikt Izpildītāja sniegto Pakalpojumu
pieņemšanu, piedaloties Līdzējiem vai to atbildīgajām personām, noformējot to ar nodošanas –
pieņemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs;
5.2.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktajām Piegādēm šajā
Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;
5.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pastāvīgi uzraudzīt veikto Piegāžu kvalitāti;
5.2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs dot Izpildītājam obligāti izpildāmus norādījumus jautājumos, kas
saistīti ar Piegāžu godprātīgu, kvalitatīvu, savlaicīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu izpildi.
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6.
LĪDZĒJU ATBILDĪBA, STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par
periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa
un ietver dienu, kurā saistība izpildīta un tā apmērs ir noteikts Vienošanās.
6.2. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas
tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties, strīds tiek risināts Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā pēc
Pasūtītāja adreses.
7.
IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA
7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras
Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā Līguma
neatņemamām sastāvdaļām.
7.2. Izpildes termiņa grozījumi ir pieļaujami:
7.2.1. ja Izpildītājam nav sniegta visa nepieciešamā informācija, lai varētu veikt Piegādes;
7.2.2. Pasūtītāja infrastruktūras darbības traucējumu gadījumā;
7.2.3. Ja Pasūtītājs nevar pieņemt Piegādes trešo personu neizdarīto darbu dēļ;
7.2.4. Ja Piegādes savlaicīga izpilde ir atkarīga no trešajām pusēm vai objektiem, kas ir trešo
personu pārvaldībā, un nav savlaicīgi izpildītas saistības pret Pasūtītāju no šīs trešās personas
puses.
7.3. Izpildes termiņa grozījumi ir pieļaujami tikai Līguma 7.2.punktā minētajos gadījumos
un uz termiņu, kas nav ilgāks, kā ilgst Līguma 7.2.punktā minētie apstākļi. Līdzējs, kas,
pamatojoties uz Līguma 7.2.punkta apakšpunktiem, vēlas veikt termiņa grozījumus, iesniedz
pārējiem Līdzējiem Līguma 7.2.punktā minētās situācijas apliecinošos dokumentus.
7.4. Izpildes apjoma (grozīt Līgumu un samazinot vai izslēdzot atsevišķas Piegādes daļas)
grozījumi ir pieļaujami:
7.4.1. ja Pasūtītājs nevar saņemt Piegādi trešo personu neizdarīto darbu dēļ;
7.4.2. tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs tieši nevar ietekmēt, jo tie atrodas trešo personu
pārvaldībā.
7.5. Pasūtītājam ir vienpusējas tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
7.5.1. Izpildītājs ir nokavējis izpildījuma vai Piegādes sniegšanas vai starpizpildījuma
termiņu;
7.5.2. izpildījums vai Piegāde neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta
Līgumā paredzētajā termiņā;
7.5.3. Izpildītājs līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
7.5.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
7.5.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai
liegs piegādātājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi
ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
7.5.6. ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma nodrošinājums, un tas
pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam
pieņemamiem noteikumiem;
7.5.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
7.5.8. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus;
7.5.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja piegādātājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīves vietas adresē;
7.5.10. citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
7.5.11. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvaram vara;
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8.
APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS
8.1. Izpildītājs Piegādes izpildē iesaista tikai tos apakšuzņēmējus, ko tas norādījis
Konkursam iesniegtajā piedāvājumā.
8.2. Izpildītājs ir tiesīgs mainīt vai piesaistīt citus apakšuzņēmējus, iepriekš to rakstiski
saskaņojot ar Pasūtītāju. Saskaņojuma saņemšanai Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz izvēlētā
apakšuzņēmēja kvalifikāciju apliecinošos dokumentus atbilstoši Konkursa nolikumā
paredzētajiem nosacījumiem, kā arī dokumentus, kas apliecina, ka uz apakšuzņēmēju neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi.
8.3. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju
un dokumentus no Izpildītāja, sniedz rakstveida atbildi par piedāvātā apakšuzņēmēja
apstiprināšanu vai noraidīšanu.
8.4. Līdzēji apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas Līdzējam kļuvusi zināma
Līguma darbības laikā. Līdzēji apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju trešajām
personām, iepriekš nesaņemot otra Līdzēja rakstisku piekrišanu, un neizmantos to
nesankcionēti. Līdzēji atbild par šo saistību neizpildi no jebkura darbinieka, apakšuzņēmēja,
izpildītāja, saistītā komersanta vai profesionālā konsultanta, kam to nepieciešams zināt Līguma
izpildes nodrošināšanai, vai trešās personas, kurai otrs Līdzējs ir atļāvis šādu konfidenciālu
informāciju saņemt.
8.5. Par konfidenciālu informāciju Līguma ietvaros tiek uzskatīta visa informācija, kuru
Līdzēji viens otram nodevuši sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību.
8.6. Izpildītājs nodrošina, ka visi darbinieki, kuri ir iesaistīti konkrētās Piegādes sniegšanā
parakstīs saistību rakstu par konfidenciālas informācijas, kas saistīta ar Piegādes veikšanu,
neizpaušanu.
9.
NEPĀRVARAMA VARA
9.1. 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 šī 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, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes
institūciju rīcība un lēmumi, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības
un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot ja šie valsts un
pašvaldību institūciju lēmumi ir sekas kādai Līdzēja darbībai vai bezdarbībai.
9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo
otram Līdzējam. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un
paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam
i r jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Līdzējiem
liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.
9.3. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku,
kā arī, Līdzējiem vienojoties uz laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētās
saistības.
9.4. Ja šajā Līguma 9.1.punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem
mēnešiem, Līdzēji vienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas
procedūru.
10.
CITI NOTEIKUMI
10.1. Līdzēji garantē, ka personām, kas slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais
pamats vai attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.
10.2. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi
netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.
10.3. Ja Līguma izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos,
spēkā ir pēdējās. Ja kādi Līguma punkti kļūst pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tas neietekmē
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Līguma darbību kopumā. Spēkā neesošie punkti ir jāaizstāj ar citiem Līguma mērķim un
saturam atbilstošiem punktiem.
10.4. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības, pienākumus un saistības.
10.5. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu pārstāvības tiesības
vai kāds no Līgumā minētajiem Līdzēju rekvizītiem, kontaktpersona, telefona, faksa numurs,
e-pasta adrese, adrese u.c., tad Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņo par to otram Līdzējiem. Ja
Līdzējs neizpilda šā apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījis
savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Līdzēju.
10.6. Līdzēju savstarpējie paziņojumi ir sūtāmi:
10.6.1. Pasūtītāja juridiskā adrese: Bruņinieku ielā 72B, Rīga, LV-1009.
10.6.2. Izpildītāja juridiskā adrese: Mežciema iela 52-15, Rīga, LV-1079.
10.7. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai
izpildei.
10.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 7 (septiņām) lapām, t.sk., Līguma
pamatteksts uz 6 (sešām) lapām, tā pielikums uz 1 (vienas) lapas, no kuriem viens glabājas pie
Pasūtītāja, otrs pie – Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
11.

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Reģistrācijas Nr. 90000289913
Adrese: Bruņinieku iela 72B,
Rīga, LV-1009
Banka: Valsts kase,
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2140088026000

Izpildītājs:
SIA “Stallion”
Reģistrācijas Nr. 40103160742

_____________________________ Z.v.
Pjotrs Dorogovs

_________________________ Z.v.
__________________

2018.gada __________________

2018.gada __________________

