Iepirkuma līgums RPNC/2018/46
par IS “Tvaiks” drošības auditā konstatēto trūkumu risku izvērtējumu
Rīgā,
2019. gada 2. janvārī
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs",
vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481, juridiskā adrese: Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005, turpmāk tekstā
- Pasūtītājs, kuru, pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu (valdes 10.12.2018. lēmuma Nr. 0102.02/22 4.2.. punkts), pārstāv tās valdes locekle Irina Starkova, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IT Centrs”, reģistrācijas Nr. 40003481064, juridiskā
adrese: Ziemeļu iela 4, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās
valdes priekšsēdētāja Agra Krusta personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses,
abi kopā saukti arī kā – Puses, bet atsevišķi kā – Puse, atbilstoši iepirkuma „IS “Tvaiks” drošības
auditā konstatēto trūkumu risku izvērtējumu”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/46 (turpmāk
– Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs Līguma ietvaros sniedz savlaicīgus un kvalitatīvus Līgumā norādītos pakalpojumus
(turpmāk – Darbi) saskaņā ar šo Līgumu, Iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums)
(turpmāk – Darba uzdevums) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums), kas ir šī
Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2. Pasūtītājs pieņem un veic samaksu par savlaicīgi un kvalitatīvi saņemtajiem Darbiem, saskaņā
ar šī Līguma nosacījumiem.
2. Darbu pasūtīšanas un sniegšanas kārtība
2.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Pušu saistību
pilnīgai izpildei, ja Līgums nav izbeigts, Pusēm vienojoties, vai Līgumā noteiktajos gadījumos
vienpusējā kārtā.
2.2. Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta sākot ar Līguma spēkā stāšanās dienu. Darbi jāveic 1 (viens)
mēneša laikā.
2.3. Pēc Darbu izpildes pabeigšanas Izpildītājs informē Pasūtītāju par attiecīgo Darbu pabeigšanu un
gatavību Darbu nodošanai un apstiprināšanai.
2.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas pārbauda veikto Darbu atbilstību
Darba uzdevumam un Līguma nosacījumiem.
2.5. Pasūtītājs bez saskaņošanas ar Izpildītāju var iesaistīt Darbu nodošanas-pieņemšanas procesā,
tai skaitā Darbu apstiprināšanas procesā, trešās personas.
2.6. Ja Izpildītāja veiktie darbi atbilst Līguma noteikumiem un Darba uzdevumam, Līgumā
norādītās Puses paraksta vienu noslēguma Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, ar kuru tiek
apstiprināta visu nolīgto Darbu izpilde.
2.7. Ja Darbu nodošanas-pieņemšanas procedūras izpildes gaitā ir konstatēta veiktā Darba
neatbilstība noteiktajam Darba uzdevumam, Darba uzdevums netiek uzskatīts par izpildītu atbilstoši
Līguma noteikumiem, par ko Pasūtītāja pilnvarotā persona elektroniski 5 (piecu) darba dienu laikā
ar e-pasta paziņojumu informē Izpildītāja pilnvaroto personu, norādot trūkumus. Pēc minēto trūkumu
novēršanas, kas veicama ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, izdarāma attiecīgā Darbu uzdevuma
rezultātu atkārtota pieņemšana.
2.8. Ja Līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs nav izpildījis Darbu pieņemšanai
nepieciešamo pārbaudes procedūru, vai Pasūtītājs nav iesniedzis motivētu lūgumu Darbu
pieņemšanas termiņa pārcelšanai, tiek uzskatīts, ka Izpildītāja izpildītie Darbi ir akceptēti bezierunu
kārtībā un Pasūtītājam nav iebildumu par to apjomu un kvalitāti.
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2.9. Pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas Izpildītājs izraksta Pasūtītājam
rēķinu par Darbu nodošanas-pieņemšanas aktā norādīto summu, kuru Pasūtītājs apmaksā 30
(trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
2.10. Izpildītājam ir pienākums patstāvīgi segt visas izmaksas, kas tam radušās saistībā ar trūkumu
novēršanu, kas veicami saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem atbilstoši Līguma 2.7. punktā norādīto
trūkumu novēršanai.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. ievērot Līguma noteikumus;
3.1.2. sniegt Līguma 1.1.punktā minētos Darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
3.1.3. izpildot Darbus, ievērot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības
un Līguma nosacījumus;
3.1.4. nodrošināt Darbu atbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā piemērojamo
normatīvo aktu prasībām;
3.1.5. uzskatīt par konfidenciālu jebkuru Līguma 9.1.punktā noteikto informāciju. Izpildītājs
apņemas minēto dokumentāciju bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepublicēt un
nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
3.1.6. nenodot Līguma izpildi trešajām personām, bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas;
3.2. Izpildītāja tiesības:
3.2.1. saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem izpildītajiem Darbiem saskaņā ar
Līguma nosacījumiem;
3.2.2. savlaicīgi saņemt no Pasūtītāja visu informāciju, kas nepieciešama Līgumā paredzēto Darbu
izpildei.
3.3. Pasūtītājs apņemas:
3.3.1. ievērot Līguma noteikumus;
3.3.2. iespēju robežās nodrošināt Izpildītāju ar visu nepieciešamo un Izpildītāja pieprasīto
informāciju, dokumentiem un organizatorisko atbalstu, kas nepieciešams Līguma izpildei;
3.3.3. pieņemt visus lēmumus, kas nepieciešami Līguma savlaicīgai izpildei;
3.3.4. pieņemt un veikt samaksu par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem šajā Līgumā
noteiktajos termiņos un kārtībā;
3.3.5. Līgumā noteiktajā kārtībā parakstīt attiecīgo Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
3.4. Pasūtītāja tiesības:
3.4.1. saņemt Līguma 1.1.punktā minētos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
3.4.2. pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Līguma izpildes gaitu;
3.4.3. pieaicināt speciālistus un ekspertus Līguma izpildes kontrolei;
3.4.4. rakstiski sniegt motivētu atteikumu Darbu pieņemšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.5. Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma
izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darbu un Līguma izpildi.
3.6. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums (tikai tāds nokavējums, kas ietekmē otras Puses
spējas izpildīt savas saistības) liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, tas tiek pagarināts par
pirmās Puses nokavēto laika posmu. Pusei, kura prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību
izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otras Puses saistību izpildes
nokavējuma faktu.
3.7. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis, Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju
Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis un atzinis par
atbilstošiem, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu,
ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. pantā paredzētos nosacījumus.
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4. Līguma cena un norēķinu kārtība
4.1.
Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līguma 2.pielikumu, ir 5 940,00 EUR (pieci tūkstoši
deviņi simti četrdesmit euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kurai
papildus tiek piemērota Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā PVN likme.
4.2. Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi,
kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. Līgumcena neietver maksājumus, kas
radušies par otras Puses saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
4.3. Pasūtītājs veic samaksu par Izpildītāja izpildītajiem Darbiem atbilstoši Līguma 2.9. punkta
nosacījumiem, t.i., 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.
4.4. Visi norēķini, kas saistīti ar Līguma izpildi, tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā,
pārskaitot naudu uz Puses norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīta diena, kad
Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
5. Līguma grozīšana un izbeigšana
5.1. Visas izmaiņas Līgumā izdarāmas rakstveidā un apliecināmas tādā pašā kārtībā kā Līgums.
Līguma grozījumi ir veicami, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā paredzēto kārtību un
nosacījumus. Līguma grozījumi stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir
parakstījusi katra Puse.
5.2. Līgumcena nedrīkst tikt grozīta visā Līguma izpildes laikā.
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ja
iestājas kaut viens no turpmāk minētajiem apstākļiem:
5.3.1. Ir stājies spēkā tiesas spriedums par Izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu;
5.3.2. pret izpildītāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu vairāk kā
50% no Izpildītāja bilances aktīviem;
5.3.3. ja Izpildītājs ir Līguma 2.2. un 2.7. punktos vai tā pielikumos noteikto Pakalpojumu
sniegšanas termiņu un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) darba dienas;
5.3.4. ja Izpildītājs nepilda citas no šī Līguma izrietošas saistības, un, ja Izpildītājs minēto saistību
neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu
saistību neizpildi saņemšanas;
5.3.5. Ja Pasūtītājs un Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā nespēj vienoties par veicamo Darbu
apjomu un uzsākšanas termiņu.
5.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu 5.3.punkta apakšpunktos minētajos gadījumos, Pasūtītājam nav
jāatlīdzina Izpildītājam nekādi zaudējumi, kas Izpildītājam radušies ar Līguma izbeigšanu.
6. Pušu atbildība
6.1. Par Līgumā un darba uzdevumā noteiktajā termiņā neizpildītiem darbiem, Izpildītājs maksā
nokavējuma procentus Pasūtītājam 0,5% (piecas desmitās daļas procenta) apmērā par katru
nokavējuma dienu.
6.2. Ja Izpildītājs nodod Līgumā un/vai darba uzdevumā paredzētos darbus neatbilstošā kvalitātē vai
arī nav veikti visi uzdotie darbi, tādējādi nenodrošinot Līgumā un/vai darba uzdevumā paredzēto
darbu pilnīgu izpildi, Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5% (piecas desmitās
daļas procenta) apmērā no termiņā (Līguma 2.2.punkts) neizpildītajiem Darbiem.
6.3. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Izpildītāja savlaicīgi un kvalitatīvi sniegtajiem darbiem Līgumā
noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5% (piecas desmitās
daļas procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, taču ne vairāk
par 10 (desmit) procentiem no termiņā nesamaksātās summas.
6.4. Puses atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām
personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem.
6.5. Nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas un
kvalitatīvas izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzības pienākuma.
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7. Strīdu risināšanas kārtība
7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas
Puses vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē iesaistīto trešo personu rīcības (darbības vai
bezdarbības), tostarp arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
7.2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā esamību, un kuru Puses nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek izšķirta saskaņā ar
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vispārējas jurisdikcijas tiesā.
7.3. Ja šis Līgums nenosaka ar Līguma izpildi saistītus noteikumus, Puses saistību izpildē vadās no
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
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, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un
aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
8.2. Pusei, 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 otrai Pusei.
Ziņojumā norāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto
saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
8.3. Ikviena no Pusēm ir tiesīga vienpusēji pārtraukt Līguma izpildi, nosūtot otrai Pusei rakstisku
paziņojumu vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas apstākļi, kuri
ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem.
9. Citi noteikumi
9.1. Visa informācija, kas iegūta no Pasūtītāja, izņemot vispārpieejamu informāciju, ir
konfidenciāla un nedrīkst tikt izpausta trešajām personām.
9.2. Puses apņemas bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas neizpaust jebkādu
informāciju par otru Pusi, ko tie ieguvuši Līguma izpildes gaitā, izņemot Līguma 9.3.punktā
noteiktajos gadījumos. Šis nosacījums ir spēkā gan Līguma izpildes laikā, gan arī pēc Līguma
darbības termiņa izbeigšanas.
9.3. Ja Līguma 9.1.punktā minēto konfidenciālo informāciju pieprasa Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētās institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības, jebkurai Pusei ir tiesības
izpaust šādu informāciju bez otras Puses iepriekšējas atļaujas.
9.4. Pasūtītāja kontaktpersona ir Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības departamenta
vadītāja Ingrida Trapiņa, tālrunis +371 67080124, e-pasts: ingrida.trapina@rpnc.lv.
9.5. Izpildītāja kontaktpersona ir Agris Krusts, tālrunis +371 29151412, e-pasts:
agris.krusts@itcentrs.lv.
9.6. Mainoties Līgumā norādītajai informācijai par kādu no Pusēm (adrese, tālrunis, bankas
rekvizīti utt.), attiecīgā Puse ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski
par to paziņo otrai Pusei. Par zaudējumiem, kas Pusēm var rasties saistībā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu
un nepienācīgu paziņošanu pilnā apmērā, atbild vainīgā Puse.
9.7. Šajā Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem
ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots šā Līguma
noteikumu tulkošanai.
9.8. Šis Līgums ir saistošs Pušu darbiniekiem un juridiskajiem tiesību pārņēmējiem.
9.9. Līgums ir sagatavots 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no Pusēm.

4

10. Līguma pielikumi
10.1. Šim Līgumam ir pievienoti sekojoši pielikumi:
10.1.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija;
10.1.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums.
11. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs

Izpildītājs

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīgā, LV- 1005
Vienotais Reģ. Nr.50003342481
Banka: AS LUMINOR Bank
Bankas kods: NDEALV2X
Konts: LV57NDEA0000082489490
Tālr.: +371 67080112
Fakss: +371 67222305
e-pasts: rpnc@rpnc.lv
e-pasts rēķiniem: rekini@rpnc.lv

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IT Centrs”
Juridiskā adrese: Mārupes novads,
Lidosta “Rīga”, Ziemeļu iela 4, LV-1053.
Vienotais Reģ. Nr. 40003481064
Banka: AS SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV78UNLA0050020430945
Tālr.:+371 67609740
Fakss:+371 67609741
e-pasts: birojs@itcentrs.lv

__________________________
valdes priekšsēdētāja p. i. Irina Starkova

______________________________
valdes priekšsēdētājs Agris Krusts

5

