LĪGUMS Nr.DVI 2017/1-I

Rīgā,

2017.gada 15.februārī

Datu valsts inspekcija, reģistrācijas Nr. 90001037264, (turpmāk – Pasūtītājs) tās ________
personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumiem Nr.1415
"Datu valsts inspekcijas nolikums", no vienas puses,
un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXPLAIN", vienotais reģistrācijas Nr. 40003608073,
tās_______ personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses (turpmāk – Izpildītājs),
abi kopā (turpmāk - Puses) un katrs atsevišķi (turpmāk – Puse), pamatojoties uz iepirkuma
“Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Datu valsts inspekcijas vajadzībām” ar
identifikācijas Nr.DVI 2016/1-I (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto
piedāvājumu, Puses noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1.

Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja komandējuma organizēšanas
pakalpojumus (turpmāk – pakalpojums) nodrošināšanu Datu valsts inspekcijas vajadzībām,
saskaņā ar Iepirkuma Tehnisko specifikāciju (Līguma - 1.pielikums) un Izpildītāja Finanšu
piedāvājumu (Līguma - 2.pielikums).
1.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt to, ka pakalpojums tiks sniegts atbilstošā kvalitātē un saskaņā
ar Pasūtītāja pieprasījumu.
2. Līguma darbības laiks
2.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 18 (astoņpadsmit) mēnešus no Līguma
noslēgšanas dienas vai līdz līguma 4.1.apakšpunktā noteiktās Līguma summas izpildei.
3.

Pušu saistības

3.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
3.1.1. sniegt pakalpojumus Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņos,
piesaistot darbiniekus ar nepieciešamo kvalifikāciju un prasmēm;
3.1.2. kvalitatīvi un nekavējoties rezervēt biļetes un/vai viesnīcas, noformēt vīzas,
apdrošināšanas polises un piegādāt Pasūtītājam biļetes, vīzas, apdrošināšanas polises
un/vai citus Pasūtījumu apliecinošus dokumentus pēc Pasūtītāja izdarīta pasūtījuma;
3.1.3. nodrošināt sasniedzamību pa tālruni, kuru Pasūtītājs bez traucējumiem var izmantot darba
dienās no plkst.9.00-18.00, kā arī pārējā laikā 24 stundas/7 dienas nedēļā;
3.1.4. nodrošināt kontaktpersonu, kas ir atbildīga par pasūtījuma pieņemšanu un izpildi;
3.1.5. informēt par pasūtījuma anulēšanas noteikumiem. Pasūtījuma anulēšanas gadījumā
rezervēto un apmaksāto pakalpojumu summa tiek atmaksāta Pasūtītājam saskaņā ar
piegādātāja noteikumiem;
3.1.6. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja radušies apstākļi, kā rezultātā pasūtījuma izpilde vai
izmaiņu veikšana nav iespējama;
3.1.7. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visām izmaiņām transportlīdzekļu kustības sarakstos u.c.
izmaiņām;
3.1.8. sniedzot pakalpojumu, ievērot Pasūtītāja norādījumus un normatīvos aktus, kas attiecas uz
pakalpojumu sniegšanas kārtību, kvalitāti un izmaksām;

3.1.9. nodrošināt, lai pakalpojumu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas
atkāpes no Līguma noteikumiem;
3.1.10. piegādāt biļetes un/vai citus Pasūtījumu apliecinošus dokumentus, nodrošinot pilnīgu to
drošību pret iespējamiem bojājumiem;
3.1.11. pieprasīt no Pasūtītāja visu nepieciešamo informāciju pakalpojumu sniegšanai.
3.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
3.2.1. veikt Pasūtījumu pie Izpildītāja norādītajiem darbiniekiem, zvanot uz norādīto tālruņa
numuru, vai izmantojot elektronisko pastu, ka arī Izpildītāja birojā;
3.2.2. pakalpojuma izpildei sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju un datus;
3.2.3. apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu pakalpojumu šajā līgumā noteiktajā
kārtībā;
3.2.4. savlaicīgi ziņot par nepieciešamajām izmaiņām, tajā skaitā, par izlidošanas laiku un
personu vārdu un uzvārdu u.c.
4. Līguma summa un apmaksas noteikumi
4.1. Līguma kopējā summa 38 000 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centu) bez
pievienotās vērtības nodokļa.
4.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam rēķinu par sniegtajiem
pakalpojumiem latviešu valodā, kā arī angļu valodā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
4.3. Pasūtītājs veic pēcapmaksu Izpildītājam par veikto pakalpojumu 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc rēķina saņemšanas uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu.
4.4. Izpildītājs piemēro starpniecības pakalpojumu maksu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu
(2.pielikums) un nekāda cita starpniecības pakalpojumu maksa Līguma darbības laikā nevar
tikt piemērota.
5. Pušu atbildība
5.1. Puses atbild viena otrai par pienācīgu Līguma pienākumu izpildi un apņemas segt zaudējumus,
kas radušies Līgumā noteikto pienākumu neizpildes vai nepilnīgas izpildes gadījumā.
5.2. Līguma saistību neizpildes gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt Izpildītājam līgumsodu 10 %
(desmit procentu) apmērā par katru neizpildīto pasūtījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procenti) no Līguma kopējās summas.
5.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Līguma 4.3.punktā noteiktā norēķinu termiņa ievērošanu. Norēķina
kavējuma gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs prasīt līgumsoda samaksu 0,1% (vienu desmitdaļas
procenta) apmērā no attiecīgā rēķina summas par katru saistības izpildes kavējuma dienu, bet
ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas.
5.4. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes.
5.5. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas tām ir kļuvusi zināma Līguma
izpildes rezultātā. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta
tikai Pusēm rakstiski vienojoties vai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
6. Nepārvaramas varas apstākļi
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 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
ārkārtējā rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas,
kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība,
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normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības,
pieņemšana un stāšanās spēkā.
6.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara vai ārkārtēja rakstura
apstākļi, 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei un pieliek visas pūles, lai mazinātu
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu sekas.
7. Līguma izbeigšana
7.1. Līgums var tikt izbeigts, ja Puses par to rakstveidā iepriekš vienojas.
7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5
(piecas) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs atkārtoti neievēro Līgumā, kā arī tā pielikumos
noteiktās saistības (tajā skaitā pārsniedz Līguma 2.pielikumā norādītās summas) un Pasūtītājs
par to ir Izpildītāju informējis vismaz 1 (vienu) reizi.
7.3. Jebkura no Pusēm vienpusēji var izbeigt Līgumu par to iepriekš rakstiski brīdinot otru Pusi
vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
8. Noslēguma noteikumi
8.1. Ar Līguma parakstīšanas brīdi visas iepriekšējās vienošanās attiecībā uz Līgumu, neatkarīgi
no tā, vai tās izdarītas mutiski vai rakstiski, zaudē juridisku spēku.
8.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt, Pusēm savstarpēji rakstiski par to vienojoties. Jebkuri
Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, stājas spēkā ar to abpusējas
parakstīšanas dienu un kļūst par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.3. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot no Līguma izrietošās saistības trešajām personām bez
otras Puses rakstiskas piekrišanas.
8.4. Puses informē viena otru 3 (trīs) darba dienu laikā par savu rekvizītu un atbildīgo personu
maiņu. Šajā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.
8.5. Izpildītājam nav atļauts izmantot Pasūtītāja nosaukumu un dalību Līguma izpildē savas
komercdarbības reklamēšanas nolūkos. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja Pasūtītājs ir
sniedzis atsauksmi Izpildītāja iespējamai dalībai publiskā iepirkumā.
8.6. Visus strīdus, kas varētu rasties, izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.
8.7. Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktai kārtībai.
8.8. Pušu atbildīgās kontaktpersonas:
8.8.1. Pasūtītāja par Līgumu atbildīgā persona: Agita Silniece, tālruņa nr. (+371) 67686028,
mobilā tālruņa nr. (+371) 26669398, e-pasts: Agita.Silniece@dvi.gov.lv.
8.8.2. Izpildītāja atbildīgās personas:
8.8.2.1. <vārds, uzvārds>, tālruņa nr. <numurs>, e-pasts: <e-pasta adrese>;
8.8.2.2. <vārds, uzvārds>, tālruņa nr. <numurs>, e-pasts: <e-pasta adrese>.
8.9. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām, no kuriem viens
ir Pasūtītājam un otrs – Izpildītājam. Katram eksemplāram ir vienāds juridisks spēks.
8.10.Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 7 (septiņām) lapām;
2.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 2 (divām) lapām.
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9. Pušu rekvizīti:
PASŪTĪTĀJS
Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11-13/15
Rīga, LV-1011
Reģ.nr. 90001037264
Norēķini:
Kods:
Konta Nr.

IZPILDĪTĀJS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"EXPLAIN"
Silnieku iela 12,
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Reģ.nr.40003608073
Norēķini:
Kods:
Konta Nr.

_____________________

_____________________

4

