PASŪTĪTĀJA līguma Nr. ________
IZPILDĪTĀJA līguma Nr. ________

PAKALPOJUMU LĪGUMS
Rīgā,

2014. gada 17.decembrī

Latvijas Republikā reģistrētā komercsabiedrība SIA "IPRO", vienotais reģistrācijas
numurs: 40003521916, tās valdes priekšsēdētāja Andreja Jegorova personā, kurš rīkojas
saskaņā ar statūtiem (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no vienas puses,
un
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 otras puses,
IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS abi kopā turpmāk – PUSES,
saskaņā ar PASŪTĪTĀJA rīkotā konkursa „Ugunsmūru programmatūras jauninājumu
abonēšana un tehniskais atbalsts”, iepirkuma identifikācijas numurs IeM IC 2014/36 (turpmāk
– KONKURSS) rezultātiem,
noslēdz šāda satura līgumu:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
PASŪTĪTĀJS pasūta, un IZPILDĪTĀJS veic šī līguma Pielikumā Nr.2 norādīto
kompānijas Check Point Software Technologies Ltd. ražoto ugunsmūru programmatūras
(turpmāk – SISTĒMA) jauninājumu un jauno versiju (updates & upgrades), kā arī tehniskā
atbalsta pakalpojumu piegādi PASŪTĪTĀJAM (turpmāk – PAKALPOJUMI) saskaņā ar
piedāvājumu, kas pievienots šim līgumam kā Pielikums Nr.1, un tehnisko piedāvājumu, kas
pievienots šim līgumam kā Pielikums Nr.2.
2. LĪGUMA KOPSUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Šī līguma kopsumma ir EUR 35 451,02 (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti piecdesmit
viens euro un 02 centi), turpmāk – LĪGUMA KOPSUMMA.
2.2. LĪGUMA KOPSUMMA ietver IZPILDĪTĀJA atlīdzību par PAKALPOJUMIEM un
pievienotās vērtības nodokli 21% EUR 6 152.66 (seši tūkstoši viens simts piecdesmit divi
euro un 66 centi) apmērā.
2.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA KOPSUMMU 3 (trīs) darba dienu
laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA,
veicot naudas pārskaitīšanu uz rēķinā norādīto IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu
kredītiestādē.
2.4. Maksājums tiek uzskatīts par saņemtu ar dienu, kad attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
PĀRDEVĒJA norēķinu kontā kredītiestādē.
3. PAKALPOJUMU SNIEGŠANA
3.1. PAKALPOJUMU sniegšanas periods ir 1 (viens) kalendārais gads, no 2015. gada 01.
janvāra līdz 2016. gada 01. janvārim, ar nosacījumu, ka PASŪTĪTĀJS savlaicīgi veica
2.3.punktā minēto maksājumu.
3.2. PAKALPOJUMU ietvaros IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieteikuma novērš
traucējumus SISTĒMAS darbībā, sniedz PASŪTĪTĀJAM konsultācijas par SISTĒMAS
ekspluatāciju, kā arī sniedz citus pakalpojumus atbilstoši šī līguma Pielikumam Nr. 2.
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3.3. Kārtība, kādā PASŪTĪTĀJS iesniedz pieteikumus PAKALPOJUMIEM, IZPILDĪTĀJA
reaģēšanas laiki un citi PAKALPOJUMU sniegšanas nosacījumi noteikti šī līguma
Pielikumā Nr.2.
3.4. PASŪTĪTĀJS ir informēts un apzinās, ka SISTĒMAS darbības traucējums, kuru izraisīja
nepilnība (kļūme) SISTĒMAS programmatūrā, novēršams tikai pēc programmatūras
jauninājuma/labojuma saņemšanas no programmatūras ražotāja.
3.5. Atbildīga par komunikāciju, darbu koordināciju un izpildes kontroli kontaktpersona, kura
pārstāv IZPILDĪTĀJU jautājumos, kas saistīti ar PAKALPOJUMU sniegšanu, ir , , epasts: .
3.6. Atbildīga par komunikāciju, darbu koordināciju un izpildes kontroli kontaktpersona, kura
piesaka PAKALPOJUMUS, pārstāv PASŪTĪTĀJU jautājumos, kas saistīti ar
PAKALPOJUMU saņemšanu ir ,
, e-pasts:
.
3.7. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM fizisku un loģisku pieeju SISTĒMAI, ciktāl tas
ir nepieciešams PAKALPOJUMU sniegšanai, kā arī nodrošina spēkā esošo drošības
tehnikas, darba aizsardzības un sanitāro normu ievērošanu SISTĒMAS ekspluatācijas
vietā.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1. PUSES apņemas ievērot šī līguma noteikumus un pienācīgi izpildīt uzņemtās saistības. Ja
šī līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgā kārtā, vainīgā no
PUSĒM atlīdzina otrai pusei zaudējumus.
4.2. Par samaksas termiņa (2.3.punkts) nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM
nokavējuma procentus 0,05% (piecas simtdaļas procenta) no parāda summas par katru
nokavējuma dienu.
4.3. Ja šī līguma 2.3.punktā minētā maksājuma nokavējums pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas,
IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī līguma, rakstveidā paziņojot par to
PASŪTĪTĀJAM. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJA pienākums ir samaksāt IZPILDĪTĀJAM
līgumsodu 10% (desmit procenti) apmēra no LĪGUMA KOPSUMMAS.
5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šī līguma saistību neizpildi, ja
šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, tādas kā dabas
stihija (zibens, ugunsgrēks, plūdi), streiks, karadarbība, avārijas vai citi nepārvaramas varas
apstākļi, kuru iestāšanos saprātīgiem līdzekļiem nebija iespējams paredzēt un novērst.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6. CITI NOTEIKUMI
Šis līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.
Šis līgums tiek izpildīts pēc labas ticības, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem. Attiecības, kas nav noregulētas ar šo līgumu, tiek noregulētas saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
PUSES apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām
informāciju, kas kļuvusi zināma, izpildot šo līgumu.
Visus strīdus, kas izriet no šī līguma, PUSES mēģina noregulēt un izšķirt pārrunu ceļā. Ja
vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izšķiršanai tiesā pēc piekritības Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Visa sarakste, saskaņojumi, dokumentācija un cita informācija, ar kuru apmainās PUSES
un kura ir attiecināma uz šo līgumu, noformējama rakstveidā, latviešu valodā, un
iesniedzama otrai pusei pret parakstu vai nosūtāma ierakstītā vēstulē uz juridisko adresi.
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6.6. Šo līgumu var grozīt, PUSĒM par to vienojoties. Visus papildinājumus, pielikumus un
grozījumus PUSES noformē rakstveidā un, pēc parakstīšanas, tie kļūst par šī līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
6.7. Šis līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam katrai no PUSĒM.
PUŠU PARAKSTI
IZPILDĪTĀJS

PASŪTĪTĀJS

SIA "IPRO"

Iekšlietu ministrijas
Informācijas centrs

___________________________________
valdes priekšsēdētājs Andrejs Jegorovs

_______________________________
priekšnieks Jānis Rītiņš

