Pasūtītāja līguma reģistrācijas Nr.___________________
Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.___________________
IEPIRKUMA LĪGUMS
Par telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu
Rīgā,

2015.gada ____.oktobrī

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (reģ. Nr.90001733697), tās direktora Rinalda Muciņa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689
„Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas
puses, un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” (reģ. Nr. 40003052786), kuru saskaņā ar
2015. gada 19. oktobra pilnvaru Nr. 28-3/28 pārstāv SIA “Lattelecom Technology” valsts un
pašvaldību klientu daļas direktors Ivars Dzalbe (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses,
abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi Puse,
pamatojoties uz iepirkuma „Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana Valsts reģionālās
attīstības aģentūras vajadzībām” (ID Nr. VRAA/2015/74/ERAF/ESF/EKPI/MI) rezultātiem,
izsakot savu gribu brīvi - bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk
tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1.
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu
sniegšanu, tas ir:
1.1.1. balss telefonijas pakalpojumu sniegšanu publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīklā;
1.1.2. Aģentūras īpašumā esošās 1 (vienas) telefonu centrāles (Samsung OfficeServ 7200),
kura atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 19, tehnisko apkalpošanu;
1.1.3. 1 (vienas) telefonu centrāles Aģentūras telpās Rīgā, Ausekļa ielā 14-8, nomu un
tehnisko apkalpošanu;
1.1.4. 1 (vienas) telefonu centrāles Aģentūras telpās Rīgā, Ausekļa ielā 14-3, nomu un
tehnisko apkalpošanu
(turpmāk- Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Izpildītāja
iesniegto Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (3.pielikums).
2. Līguma cena un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā cena Līguma darbības laikā nepārsniedz EUR 2128.14 (divi tūkstoši
viens simts divdesmit astoņi euro un 14 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodokļa likme
tiek piemērota saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līguma cenā iekļautas
visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi. Pasūtītājam Līguma darbības laikā nav
pienākums izlietot visu Līguma kopējo summu.
2.2. Līguma summa ir noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu
dalībai iepirkumā (3.pielikums).
2.3. Samaksu par faktiski saņemto Pakalpojumu katru mēnesi Pasūtītājs pārskaita
Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas - nodošanas akta
parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
2.4. Pasūtītājs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu
kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz
Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
2.5. Līguma izpildi Pasūtītājs finansē no valsts budžeta un citu starptautisko projektu
līdzekļiem, t.sk.:
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2.5.1. Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība”
programmu apvienoto tehnisko sekretariātu budžeta līdzekļiem;
2.5.2. Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāta
budžeta līdzekļiem,
2.5.3. Latvijas- Šveices sadarbības programmas līdzekļiem.
3.

Pušu atbildība

3.1. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā, Izpildītājs
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās summas, bet ne
vairāk kā 10% no līgumcenas.
3.2. Ja Pasūtītājs neveic ar Līgumu saistītos maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā,
Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma
dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
3.3. Ja Izpildītājs savas vainas dēļ nav sniedzis Pakalpojumu Līguma 1.pielikumā
“Tehniskā specifikācija” noteiktajā apjomā vai sniegtais Pakalpojums neatbilst tehniskajā
specifikācijā minētajiem nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu vienpusējā kārtā,
par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
3.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
3.5. Puses pilnā apmērā atbild viena otrai par zaudējumiem, kas nav atrunāti Līgumā, ja
tādi radīti otrai Pusei ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.
3.6. Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums Līguma turpināšanai vai
piešķirtais finansējums ir nepietiekams, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma apjomu
faktiski pieejamajam finansējuma apmēram vai apturēt tā izpildi līdz turpmākam
finansējuma piešķiršanas brīdim. Pasūtītājs informē Izpildītāju par finansējuma trūkumu 5
(piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums par finansējuma
nepiešķiršanu. Par darbu atsākšanu Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 10 (desmit) darba
dienas iepriekš.
4.
Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības termiņš
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2016 .gada
31. maijam.
4.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi 1
(vienu) kalendāro mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājam pakalpojuma saņemšana saistībā ar
pārvietošanos uz citām biroja telpām vairs nebūs nepieciešama. Izpildītājam nav tiesības celt
nekādas pretenzijas un/vai pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Līguma
pirmstermiņa pārtraukšanu.
5.
Strīdu izšķiršana
5.1. Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai visus strīdus, kas varētu rasties sakarā ar
Līgumu, izšķirtu savstarpēju sarunu un vienošanās ceļā.
5.2. Strīdi, kurus nav iespējams izšķirt vienošanās ceļā ilgāk kā sešdesmit (60) dienu
laikā, tiek izšķirti pēc kādas no Pušu iniciatīvas Latvijas Republikas tiesā, Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.

Nepārvarama vara

6.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma
parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.
Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības
(dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī
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karš un karadarbība, streiki, jauni normatīvie akti, valdības lēmumi un citi apstākļi, kas
neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
6.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to
otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, un, ja tas ir
iespējams, ziņojumam jāpievieno dokuments, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura
satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
6.3. Ja minēto apstākļu dēļ šis Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai
Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15
(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
7.

Noslēguma noteikumi

7.1. Pušu kontaktpersonas personas par līguma izpildi:
7.1.1. no Pasūtītāja puses- Administratīvā departamenta saimniecības pārzine Ginta KaireMače, tālr. 26572180, e-pasts: ginta.kaire-mace@vraa.gov.lv;
7.1.2. no Izpildītāja puses –
7.2. Pušu atbildīgās personas pilda arī kontaktpersonu funkcijas, kas nodrošina ar Līguma
izpildi saistīto jautājumu risināšanu.
7.3. Pasūtītājs deleģē Līguma 2.3.punktā minētā nodošanas- pieņemšanas akta paraksta
tiesības Administratīvā departamenta saimniecības pārzinei Gintai Kairei-Mačei.
7.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma
pārtraukšanai vai izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums
paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam. Ja kādai no Pusēm būtiski
tiek mainīts juridiskais statuss, īpašnieki vai vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par
to otrai Pusei.
7.5. Visu Līgumā minēto saistību izpildi Puses veic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošiem normatīviem aktiem.
7.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un
saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
7.7. Puses var izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā. Jebkuriem Līguma
grozījumiem un papildinājumiem ir jābūt izteiktiem rakstveidā un abu Pušu parakstītiem un
tie kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
7.8. Līgums sastādīts uz trijām lapām, divos identiskos eksemplāros, latviešu valodā. Abi
eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku un izsniegti pa vienam katrai Pusei. Līguma
neatņemamas sastāvdaļas ir 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz četrām lapām,
2.pielikums”Piedāvājums” uz astoņām lapām, 3.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz divām
lapām.
8.
Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Reģ. Nr. 90001733697
Rīga, Elizabetes iela 19, LV – 1010
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts Nr. LV36TREL2580627045000

Izpildītājs
SIA "Lattelecom"
Reģ.Nr. 40003052786
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011
AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV05HABA000140X040000

___________________
direktors R.Muciņš

__________________
pilnvarotā persona I.Dzalbe
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