Līgums Nr. 05-03/189
Rīgā

2015. gada 19. jūnijā

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs
40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga tās valdes locekles Santas Sausiņas
personā, , turpmāk tekstā - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Analytica”, reģistrācijas numurs 40003823267,
juridiskā adrese Malienas iela 30, Rīga, LV-1079, juridiskā adrese Malienas iela 30, Rīga, LV1079, tās valdes locekles Ivetas Stepanovas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības
statūtiem, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS, no otras puses,
PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS abi kopā turpmāk tekstā - Puses, atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz iepirkuma „Konsultāciju un atbalsta pakalpojumi informācijas drošības un IT
pakalpojumu pārvaldības sistēmas pilnveidošanai, IT infrastruktūras uzturēšanai”, iepirkuma
identifikācijas Nr TNA2015/8, rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par
sekojošo:
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem nodrošina konsultāciju un
atbalsta pakalpojumu sniegšanu informācijas drošības un IT pakalpojumu pārvaldības
sistēmas pilnveidošanai, IT infrastruktūras uzturēšanai atbilstoši Līguma pielikumam
Nr. 1, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, definētajiem nosacījumiem, turpmāk tekstā
– Pakalpojums.
2.
LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr. 2) sastāda
49 912,50 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro un 50 centi),
ietverot pievienotās vērtības nodokli.
2.2. Līguma kopējā summā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, tai skaitā
visi nodokļi un nodevas.
2.3. Apmaksa par sniegtajiem Pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar finanšu piedāvājumā
(Līguma pielikums Nr. 2) norādītajām izmaksām. Rēķinu par Pakalpojumiem Izpildītājs ir
tiesīgs izrakstīt tikai pēc konkrētā Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas
parakstīšanas.
2.4. Maksājumi par šajā Līgumā minētajiem Pakalpojumiem tiek veikti 15 (piecpadsmit)
kalendāro dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanas un attiecīgu rēķinu
saņemšanas.
2.5. Samaksa par veiktajiem Pakalpojumiem tiek veikta ar pārskaitījumu uz Līguma
10. punktā norādīto IZPILDĪTĀJA bankas kontu.
2.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis bankas pārskaitījumu
par veiktajiem Pakalpojumiem uz IZPILDĪTĀJA kontu.
3.
PUŠU SAISTĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. PASŪTĪTĀJA saistības un pienākumi:
3.1.1. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu Līgumā noteiktajos
termiņos un kārtībā;
3.1.2. savlaicīgi veikt IZPILDĪTĀJA izpildītā Pakalpojuma pieņemšanu.
3.2. IZPILDĪTĀJA saistības un pienākumi:
3.2.1. sniegt kvalitatīvus Pakalpojumus, ko IZPILDĪTĀJS uzņēmies saskaņā ar Līgumu,
iepirkuma tehnisko specifikāciju un IZPILDĪTĀJA iepirkumam iesniegto
piedāvājumu, Līgumā paredzētajā termiņā, pieaicinot darbiniekus ar nepieciešamo
kvalifikāciju un prasmi;
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3.2.2. nodrošināt piesaistīto darbinieku atbilstību sniedzamajiem Pakalpojumiem un
kompetenci, kā arī viņu sniegto Pakalpojumu kvalitāti un informācijas
konfidencialitāti;
3.2.3. uzņemties pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti
PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja
IZPILDĪTĀJS tajos vainojams;
3.2.4. IZPILDĪTĀJA personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis
informāciju PASŪTĪTĀJAM un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām
PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, pēc Līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt tikai ar
PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu;
3.2.5. Līguma izpildes ietvaros visus sagatavotos dokumentus iesniegt Pasūtītājam gan
elektroniskā formātā, gan papīra formātā;
3.2.6. uzņemties atbildību par autortiesību aizsardzību un normatīvo aktu ievērošanu,
uzņemoties pilnu atbildību par jebkurām tiesiskām vai finansiālām sekām šajā
sakarā.
4.
PAKALPOJUMU IZPILDES TERMIŅŠ UN TO PIEŅEMŠANA
4.1. IZPILDĪTĀJS Pakalpojuma sniegšanu uzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma abpusējas
parakstīšanas un pilnībā izpilda 12 (divpadsmit) mēnešu laikā.
4.2. Pēc Pakalpojuma pilnīgas izpildes IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM gala
pieņemšanas - nodošanas aktu.
4.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pilnīgas Pakalpojumu sniegšanas tiek veikta pārbaude un
parakstīts gala pieņemšanas - nodošanas akts. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti defekti,
PASŪTĪTĀJS neparaksta gala pieņemšanas - nodošanas aktu un par to informē
IZPILDĪTĀJU, kā rezultātā tiek sastādīts defektu akts, kas kļūst par Līguma neatņemamu
sastāvdaļu. Defektu aktā tiek norādīti Pakalpojuma vai tā daļas defekti, kā arī šo defektu
novēršanas kārtība un termiņi. Aktu paraksta abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.
4.4. Ja IZPILDĪTĀJS defektu aktā noteiktajā termiņā nenovērš defektus un sniedz
nekvalitatīvu Pakalpojumu vai Pakalpojumu nepilnā apmērā, PASŪTĪTĀJS to nepieņem
un IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM Līguma 5.2. punktā noteikto soda naudu.
5.
PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
5.1. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem
Pakalpojumiem Līgumā noteiktajos termiņos, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt kavējuma
procentus 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru maksājuma termiņa
nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
5.2. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda kādu no šajā Līgumā minētajām saistībām, tad IZPILDĪTĀJS
maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma kopējās summas par
PASŪTĪTĀJA konstatēto saistības neizpildes un/vai nepienācīgas izpildes gadījumu, bet
ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
5.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no jebkura maksājuma, kas IZPILDĪTĀJAM
pienākas, pamatojoties uz šo Līgumu, pirms tā izmaksas IZPILDĪTĀJAM.
6.
INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA
6.1. Konfidenciāla informācija nozīmē ierobežotas pieejamības informāciju un datus, t.sk.,
bet ne tikai, biznesa, Līgumā iesaistīto personu sensitīvos datus, komerciālu vai tehnisku
informāciju un datus, ko viena Puse izpauž otrai Pusei saistībā ar Līgumu, neatkarīgi no
šādas informācijas vai datu saglabāšanas vides.
6.2. Neviena no Pusēm neizpauž konfidenciālu informāciju, kas saņemta no otras Puses
Līguma spēkā esamības laikā un arī pēc Līguma izbeigšanas. Katra Puse šādu
konfidenciālu informāciju izmantos vienīgi Līguma izpildes nolūkā. Neviena no Pusēm
neizpaudīs nevienu šādu konfidenciālu informāciju trešajām personām (izņemot
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attiecīgās Puses darbiniekus, kam to nepieciešams zināt Līguma izpildes nodrošināšanai),
iepriekš tam nesaņemot otras Puses rakstisku piekrišanu, un neizmantos to nesankcionēti.
6.3. Puses ir atbildīgas par konfidencialitātes saistību ievērošanu, tai skaitā no jebkura
darbinieka, apakšuzņēmēja, piegādātāja, saistītā uzņēmuma vai profesionālā konsultanta,
kam informācija nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, vai kādas trešās
personas, kurai Puses ir atļāvušas šādu konfidenciālu informāciju saņemt, puses.
6.4. Konfidencialitātes saistības neattieksies uz informāciju:
6.4.1. kas bija saņēmējas Puses rīcībā bez konfidencialitātes saistībām līdz tās saņemšanai
no izpaudēja Puses;
6.4.2. kas izpaušanas brīdī jau ir vispārpieejama vai vēlāk kļūst vispārpieejama bez
konfidencialitātes saistības neizpildes no informācijas saņēmēja Puses;
6.4.3. ko saņēmusī Puse ir likumīgi saņēmusi no trešās personas, kurai nav
konfidencialitātes saistību, ar noteikumu, ka attiecīgā trešā persona nav pārkāpusi
nevienas konfidencialitātes saistības attiecībā uz konkrēto konfidenciālo informāciju;
6.4.4. kuras izpaušanas pienākums ir noteikts ar normatīvajiem aktiem.
6.5. Informācija presei saistībā ar Līgumu iepriekš rakstveidā jāsaskaņo abām Pusēm.
6.6. Līgums un tā grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājas lapā saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 8.2 panta trīspadsmito daļu.
7.
NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu, ja tā rodas pēc
Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus
attiecīgā no Pusēm (vai Puses kopā) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un, par
kuru rašanos nenes atbildību, tas ir, stihiskas nelaimes, kara darbība, katastrofas,
epidēmijas, iekšējie nemieri, blokāde, masu demonstrācijas, streiki, normatīvie akti.
7.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties
tiklīdz tas ir iespējams par to informē otru Pusi.
7.3. Ja kāda no Pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara bez objektīva iemesla
neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 3 (trīs) kalendāro dienu
laikā, attiecīgā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
7.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās
dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu.
Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav
tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.
8.
STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
8.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības iesniegt
rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse
uzskata par pārkāptu.
8.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu,
Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos sarunu ceļā, tad
domstarpības risināmas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu 3 (trīs) darba dienas iepriekš
rakstveidā brīdinot IZPILDĪTĀJU un nesamaksāt Līgumā noteikto samaksu, ja
IZPILDĪTĀJS neveic Pakalpojumu, neievēro Pakalpojuma veikšanas nosacījumus vai
nepilda Līguma saistības noteiktajā laikā vai apjomā.

9.1.
9.2.

9.
CITI NOTEIKUMI
Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā līdz
brīdim, kad Puses ir izpildījušas savas Līgumā noteiktās saistības.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti (adrese, bankas rēķini u.c.), tā nekavējoties,
bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei.
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PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir Informācijas tehnoloģiju
daļas vadītājs Sandis Vulis, tālrunis: 67804744, mob. tālrunis: 29255325, e-pasts:
sandis.vulis@tna.lv.
9.4. IZPILDĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir SIA “Analytica”
prokūrists Juris Pūce, tālrunis 67471283, mob. tālr. 26458931, e-pasts:
juris.puce@analytica.lv.
9.5. Pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, defekta akta
sastādīšanu un parakstīšanu, Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanu,
savlaicīgu rēķinu pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
9.6. Līgumu var papildināt vai grozīt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
9.7. Nepieciešamības gadījumā Puses rīko savstarpējas sanāksmes. Sanāksmes tiek rīkotas,
pamatojoties uz vienas Puses rakstisku ierosinājumu un tiek sasauktas 2 (divu) darba
dienu laikā no ierosinājuma iesniegšanas otrai Pusei. Sanāksmes laikā Puses konstatē
PASŪTĪTĀJA un/vai IZPILDĪTĀJA vajadzības un mērķus, vienojas par šo mērķu
sasniegšanas metodēm. Pēc sanāksmes tiek sagatavots protokols, kuru paraksta abu
Pušu pārstāvji un tas ir saistošs abām Pusēm Līguma izpildē.
9.8. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 2 (divām) lapām,
2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
9.3.

PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI
IZPILDĪTĀJS
PASŪTĪTĀJS
VAS „Tiesu namu aģentūra”
SIA „Analytica”
Reģ. Nr. 40003823267
Reģ. Nr. LV40003334410
Juridiskā adrese: Malienas iela 30,
Juridiskā adrese: Baldones iela 1B,
Rīga, LV-1079
Rīga, LV-1007
Biroja adrese: Elijas iela 17-8,
Banka: AS „SEB banka”
Rīga, LV-1050
Kods UNLALV2X
Banka: AS „DNB banka”
Konta Nr. LV64UNLA0002021469371
Kods RIKOLV2X
Konta Nr. LV37RIKO0002013294482
10.

______________________/I. Stepanova/

________________________/S. Sausiņa/
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