4.pielikums
Valsts ieņēmumu dienesta rīkotā iepirkuma
“Mobilo tālruņu datu kopēšanas un analīzes iekārtas piegāde” nolikumam,
publiskā iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2012/249

LĪGUMS Nr. FM VID 2012/249
Mobilo tālruņu datu kopēšanas un analīzes iekārtas piegāde
Projekts
Rīgā,

2012.gada ___.______________

Valsts ieņēmumu dienests, tā ģenerāldirektor__ ______________________ personā,
kur__ rīkojas saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” (turpmāk – Pasūtītājs),
no
vienas
puses,
un
__________________________,
tās
________________________________ personā, kur__ rīkojas saskaņā ar ____________
(turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī kā Puses, bet atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz publiskā iepirkuma “Mobilo tālruņu datu kopēšanas un analīzes iekārtas
piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2012/249, rezultātiem, noslēdz šādu
līgumu (turpmāk – Līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam savlaicīgu un kvalitatīvu 1
(vienas) jaunas, nelietotas, lietotāja veselībai drošas mobilo tālruņu datu kopēšanas un
analīzes iekārtas (turpmāk – Iekārta), Iekārtas programmatūras un programmatūras
licences piegādi, uzturēšanu un garantijas servisa nodrošināšanu saskaņā ar Līguma un tā
1.pielikuma noteikumiem.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā summa ir Ls _________ (_________) bez pievienotās vērtības
nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļa
likmi.
2.2. Līguma 2.pielikumā norādītajā Iekārtas cenā ir ietverta Iekārtas, Iekārtas
programmatūras un programmatūras licences vērtība, kā arī visi izdevumi, kas saistīti ar
piegādi, Iekārtas garantijas nodrošināšanu, Iekārtas programmatūras licences uzturēšanu,
konsultāciju sniegšanu, apdrošināšanu, muitas maksājumiem, nodokļiem (izņemot PVN),
nodevām, nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām un citi izdevumi, kas
nepieciešami Līguma kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
2.3. Pasūtītājs samaksu par piegādāto Iekārtu, Iekārtas programmatūru un
programmatūras licenci veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu bankā 30
(trīsdesmit) dienu laikā pēc Iekārtas pavadzīmes un nodošanas – pieņemšanas akta
abpusējas parakstīšanas.
3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu. Līguma parakstīšanas
datums norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.
3.2. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
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3.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš
rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.
4. PUŠU SAISTĪBAS
4.1. Izpildītājs apņemas:
4.1.1. savlaicīgi un kvalitatīvi veikt Iekārtas, Iekārtas programmatūras un
programmatūras licences piegādi atbilstoši Līguma un tā 1.pielikuma 2.punkta
noteikumiem;
4.1.2. nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu bezmaksas garantijas servisu un Iekārtas
bojājumu novēršanu saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 3.punkta noteikumiem;
4.1.3. nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Iekārtas programmatūras licences 36
(trīsdesmit sešu) mēnešu uzturēšanas servisu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.2. Pasūtītājs apņemas:
4.2.1. veikt samaksu par piegādāto Iekārtu, Iekārtas programmatūru un programmatūras
licenci atbilstoši Līguma 2.3.apakšpunkta noteikumiem;
4.2.2. pieteikt Iekārtas bojājumus saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 3.punkta noteikumiem;
4.2.3. nepieciešamības gadījumā nodrošināt Izpildītāja speciālistiem pieeju Iekārtai
bojājumu diagnosticēšanai un novēršanai.
5. GARANTIJAS
5.1. Izpildītājs garantē piegādātās Iekārtas kvalitātes, iepakojuma un CE marķējuma
atbilstību Iekārtas ražotāja noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem
attiecīgajam Iekārtas veidam un normatīvo aktu prasībām un Iekārtas garantijas saistību
izpildi saskaņā ar Līguma 1.pielikuma 3.punkta noteikumiem.
5.2. Izpildītājs nodrošina piegādātajai Iekārtai ____________ garantijas laiku no Iekārtas
nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas saskaņā ar Līguma
1.pielikuma 3.punkta noteikumiem.
5.3. Visi Līguma noteikumi attiecas uz nomainīto un laboto Iekārtu neierobežotu reižu
skaitu visā garantijas darbības laikā.
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Par Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas Līgumā
un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.2. Pasūtītāja atbildība:
Izpildītājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (procenta desmitās daļas)
apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās summas par katru nokavēto maksājuma
dienu, bet ne vairāk kā 100% (viens simts procentu) apmērā no Līguma 2.1.apakšpunktā
norādītās summas.
6.3. Izpildītāja atbildība:
6.3.1. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (procenta desmitās daļas) apmērā no
Līguma 2.1.apakšpunktā norādītās summas par katru Līguma 1.pielikuma 2.1.apakšpunktā
norādītā Iekārtas, tās programmatūras vai programmatūras licences piegādes termiņa
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 100% (viens simts procentu) apmērā no Līguma
2.1.apakšpunktā norādītās summas;
6.3.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Iekārtas atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un Iekārtas ražotāja tehniskajiem un kvalitātes standartiem;
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6.3.3. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 1.pielikuma 3.3.apakšpunktā norādīto Iekārtas
bojājumu novēršanas laiku, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu Ls 5,00 (piecu latu
un 00 santīmu) apmērā par katru nokavēto bojājumu novēršanas dienu;
6.3.4. Ja Izpildītāja piegādātās Iekārtas darbības rezultātā tiek bojātas Pasūtītāja īpašumā
vai tā lietošanā esošās iekārtas, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rēķinu par nodarītajiem
zaudējumiem. Izpildītājs sedz Pasūtītājam nodarītos zaudējumus 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas;
6.3.5. Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamas atļaujas un licences veikt Iekārtas,
Iekārtas programmatūras un programmatūras licences piegādi, Iekārtas programmatūras
licences uzturēšanu un Iekārtas garantijas servisa nodrošināšanu.
6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no pārējo Līguma saistību izpildes un
zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
7. PASŪTĪJUMU KONFIDENCIALITĀTE
7.1. Izpildītājs apņemas visā Pušu sadarbības laikā, kā arī pēc tam neizpaust trešajām
personām Līguma tekstu, kā arī sakarā ar Līguma izpildi iegūto, tās rīcībā esošo tehnisko,
finansiālo un citu informāciju par Pasūtītāju. Visa informācija, ko Pasūtītājs sniedz
Izpildītājam Līguma izpildes laikā, tiek uzskatīta par konfidenciālu un nedrīkst tikt
izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
7.2. Līguma 7.1.apakšpunktā minētā informācija netiek uzskatīta par konfidenciālu, ja tā
kļuvusi publiski pieejama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām (iekļauta Pasūtītāja administrācijas un grāmatvedības sagatavotos publiska
rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.).
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi pēc Līguma parakstīšanas dienas nepārvaramas
varas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, iestāšanās rezultātā. 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 karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī
pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un citi norādījumi, kas ir saistoši Pusēm,
un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Lai Puse varētu
atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem Līguma izpildes šķēršļiem, tai vispirms ir
jāizdara viss iespējamais, lai tos novērstu.
8.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās rakstiski
jāinformē par to otra Puse 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās,
ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kas satur minēto apstākļu
apstiprinājumu un raksturojumu.
8.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15
(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt otrai
atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šādas Līguma izbeigšanas rezultātā.
9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu
pilnvarotās personas:
9.1.1. no Pasūtītāja puses – ___________________ vai ________________________;

4

9.1.2. no Izpildītāja puses – ______________________.
9.2. Līguma 9.1.apakšpunktā norādītās Pušu pilnvarotās personas ir tiesīgas risināt
organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. Pasūtītāja pilnvarotā persona ir
tiesīga parakstīt pavadzīmi, nodošanas-pieņemšanas aktus, nosūtīt pretenzijas, risināt
jautājumus ar Iekārtas bojājumu novēršanu. Pušu pilnvarotās personas nav pilnvarotas
veikt grozījumus un papildinājumus Līgumā un tā pielikumos.
9.3. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu
gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir
piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta
tiesības, vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tad tā nekavējoties, bet ne vēlāk
kā 7 (septiņu) darba dienu laikā, rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī
apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības,
lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi
attiecas arī uz Līgumā minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.
9.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma
pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums
paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējiem.
9.6. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina
savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek risināts Latvijas
Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.7. Visa Pušu savstarpējā sarakste, kā elektroniskā, tā izdrukas (papīra) formā kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu un nepieciešamības gadījuma var kalpot par pierādījumu.
9.8. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem, izņemot Līguma 9.4.apakšpunktā
noteiktos gadījumus, Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās pievienojamas
Līgumam, un tās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.9. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar
Līgumu un izriet no tā, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
9.10. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām. Tā neatņemama sastāvdaļa
ir 1.pielikums – sastādīts uz 3 (trīs) lapām, un 2.pielikums – sastādīts uz __ (______)
lapas. Līgums un tā pielikumi sastādīti 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu
juridisko spēku un izsniegti katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
10. PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs:
Valsts ieņēmumu dienests
Vienotais reģ. Nr.: 90000069281
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1978
Tālr.: 67028703; fakss: 67028704

Izpildītājs:
_________________________
Vienotais reģ. Nr.:
_________________________
Tālr.:; fakss:

Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV21TREL213005603200B

Norēķinu rekvizīti:

________________________
ģenerāldirektor__ ___________
z.v.

_____________________________
_____________________________
z.v.

Kods:
Konta Nr.:
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1. pielikums
2012.gada ___. ___________
Līgumam Nr. FM VID 2012/249
Iekārtas piegādes un bojājumu novēršanas kārtība
Valsts ieņēmumu dienests, tā ģenerāldirektor__ __________________ personā, kur_
rīkojas saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” (turpmāk – Pasūtītājs), no
vienas puses, un __________, tā ______________ personā, kur__ rīkojas saskaņā ar
____________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, vienojas par šādu Iekārtas, Iekārtas
programmatūras un programmatūras licences piegādes un bojājumu novēršanas kārtību:
1. PUŠU SARAKSTE
1.1. Pasūtītāja un Izpildītāja Līguma 9.1.apakšpunktā norādītās pilnvarotās personas
savstarpējā sarakstē (arī pieprasījumu un pretenziju nosūtīšanā), kas saistīta ar Līguma
izpildi, izmanto e–pastu. Vēstules nosaukumā (ailē “Subject”) tiek pēc iespējas precīzāk
norādīta vēstules tekstā iekļautā informācija.
1.2. Vienai Pusei adresēto dokumentu nosūta otras Puses pilnvarotā persona. E–pasta
vēstule Pusēm ir saistoša tikai tad, ja vēstule sūtīta no Līguma 9.1.apakšpunktā
norādītajām e-pasta adresēm.
1.3. Atbildot elektroniski uz otras Puses pilnvarotās personas e-pastu, tiek lietota izvēlne
“REPLY”, atbildē saglabājot saņemto oriģinālo tekstu un tā pielikumus, ja tādi ir.
1.4. Gadījumā, ja kādai no Pusēm tehnisku vai kādu citu iemeslu dēļ e-pasts nefunkcionē
vai nav pieejams, kā alternatīvs saziņas līdzeklis tiek izmantots fakss.
1.5. Vēstules nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja elektroniskā pasta atskaites par
piegādāto e-pastu izdrukas (e-pastam laiks tiek fiksēts un saglabāts arī elektroniskā
formātā) vai faksa atskaites, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, kas
nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās
vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā
pret Izpildītāju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu, kā arī uzdevumu neizpildi.
2. IEKĀRTAS PIEGĀDE
2.1. Izpildītājs piegādā jaunu, nelietotu, lietotāja veselībai drošu, ar CE marķējumu
Iekārtu nebojātā, oriģinālajā ražotāja iepakojumā un Iekārtas programmatūru un
programmatūras licenci 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā no Līguma abpusējas
parakstīšanas dienas. Uz Iekārtas iepakojuma jānorāda informācija par iepakojuma saturu,
Iekārtas ražotāju, piegādātāju un Iekārtas nosaukums.
2.2. Piegādātājs veic Iekārtas piegādi Pasūtītāja pilnvarotās personas norādītā vietā Rīgas
pilsētas teritorijā. Izpildītājs veic Iekārtas piegādi Pasūtītāja darba laikā (darba dienās no
plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00) ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņotā laikā.
2.3. Pēc Iekārtas saņemšanas Pasūtītāja pilnvarotā persona 5 (piecu) darba dienu laikā no
Iekārtas saņemšanas pārbauda saņemtās Iekārtas specifikāciju, kvalitāti un atbilstību
normatīvo aktu prasībām. Ja piegādātās Iekārtas, programmatūras un programmatūras
licences specifikācija un kvalitāte atbilst Līguma 2.pielikuma 1.punktā norādītajai
tehniskajai specifikācijai, normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, Pasūtītāja
pilnvarotā persona paraksta Iekārtas nodošanas-pieņemšanas aktu un pavadzīmi.
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2.4. Iekārtas piegādi Pasūtītājam apliecina Pušu pilnvaroto personu abpusēji parakstīts
Iekārtas nodošanas-pieņemšanas akts, kurā norādīts Līguma numurs, Pasūtītājs,
Izpildītājs, Iekārtas piegādes vieta, atzīme par to, ka Iekārtas piegāde un pārbaude ir veikta
atbilstoši Līguma noteikumiem, Iekārtas cena saskaņā ar Līguma 2.pielikuma 2.punktu,
kopējā summa, kas Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam.
2.5. Veicot Iekārtas piegādi, Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz pavadzīmi, Iekārtas
nodošanas-pieņemšanas aktu, Iekārtas tehnisko dokumentāciju, garantijas talonu,
lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā, kā arī piegādā Pasūtītājam
programmatūras un programmatūras licences aktivizācijas kodus Lietošanas instrukcijā
jābūt iekļautai informācijai par Iekārtas lietošanas mērķi, glabāšanu, izmantošanu,
tīrīšanu, apkopi, piemērotajiem papildu piederumiem utt.
2.6. Pasūtītāja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās Iekārtas neatbilstību spēkā
esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma 2.pielikuma 1.punktā
noteiktajai Iekārtas tehniskajai specifikācijai vai Līgumā noteiktajām prasībām (kvalitātes,
kvantitātes, u.c. neatbilstības), neparaksta Iekārtas nodošanas – pieņemšanas aktu, bet 5
(piecu) darba dienu laikā no Iekārtas saņemšanas sastāda un nosūta pretenziju uz Līguma
9.1.2.apakšpunktā norādītās Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi un Iekārtu
nodod vai pa pastu nosūta Izpildītājam trūkumu novēršanai.
2.7. Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Iekārtas piegādes gadījumā
Izpildītājs novērš Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijā norādītos piegādātās Iekārtas
trūkumus, to apmainot pret Līguma un normatīvo aktu noteikumiem atbilstošu Iekārtu.
Pēc Iekārtas trūkumu novēršanas Izpildītājs Iekārtu kopā ar šī pielikuma 2.5.apakšpunktā
norādītajiem dokumentiem personīgi piegādā vai pa pastu nosūta Pasūtītājam.
2.8. Izpildītājs kompensē Pasūtītājam izdevumus (pasta izdevumus, apdrošināšanas
izmaksas u.c., kas nepieciešamas Iekārtas nosūtīšanai), kas rodas nosūtot Iekārtu
Izpildītājam trūkumu novēršanai un Izpildītājs sedz visus izdevumus, kas nepieciešami
Līguma 2.7.apakšpunktā norādītajā gadījumā Iekārtas nogādāšanai Pasūtītājam.
2.9. Iekārtas piegādes kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss laika periods, kas pārsniedz
Līguma 1.pielikuma 2.1.apakšpunktā noteikto Iekārtas piegādes termiņu līdz brīdim, kad
Pušu pilnvarotās personas abpusēji paraksta Iekārtas nodošanas-pieņemšanas aktu.
2.10. Gadījumā, ja pēc Līguma noslēgšanas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējama pasūtītās
Iekārtas piegāde (piemēram, pārtraukta tās ražošana u.tml.), Izpildītājs, nosūtot
Pasūtītājam motivētu vēstuli, var piedāvāt ekvivalentas iekārtas piegādi. Izpildītājs
garantē, ka piedāvātajai ekvivalentajai iekārtai būs Līguma 2.pielikuma 1.punktā norādītie
vai labāki tehniskie parametri un funkcionalitāte un tās cena nepārsniegs par Līguma
2.pielikuma 2.punktā noteikto Iekārtas cenu.
3. PIEGĀDĀTĀS IEKĀRTAS GARANTIJAS UN LICENCES UZTURĒŠANAS
NOTEIKUMI
3.1. Ja garantijas laikā tiek konstatēts Iekārtas bojājums vai neatbilstība Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai Iekārtas ražotāja tehniskajiem
standartiem, Pasūtītāja pilnvarotā persona sastāda un nosūta pretenziju uz Līguma
9.1.2.apakšpunktā norādītās Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi un Iekārtu
nodod vai pa pastu nosūta Izpildītājam bojājumu novēršanai.
3.2. Izpildītājs nodrošina Iekārtai __________________ mēnešu garantiju no Iekārtas
nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
3.3. Izpildītājs 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā no Iekārtas saņemšanas dienas bez
papildu maksas novērš Iekārtas bojājumus vai nepieciešamības gadījumā Iekārtu nomaina
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pret Iekārtu ar līdzvērtīgiem vai augstākiem rādītājiem neierobežotu reižu skaitu visā
Iekārtas garantijas laikā.
3.4. Pēc garantijas remonta veikšanas un Iekārtas veiktspējas pilnīgas atjaunošanas
Izpildītājs kopā ar nodošanas-pieņemšanas aktu personīgi nodod vai pa pastu nosūta
Iekārtu Pasūtītājam, iepriekš veicot pārvadājumu apdrošināšanu Iekārtas vērtībā pret
zudumu, nolaupīšanu vai sabojāšanu.
3.5. Ja Iekārtas bojājumi ir novērsti un Iekārtas veiktspēja ir atjaunota, Pasūtītāja
pilnvarotā persona paraksta nodošanas-pieņemšanas aktu, kas apliecina Iekārtas bojājumu
novēršanu.
3.6. Izpildītājs kompensē Pasūtītājam izdevumus (pasta izdevumus, apdrošināšanas
izmaksas u.c., kas nepieciešamas Iekārtas nosūtīšanai), kas rodas nosūtot Iekārtu pa pastu
Izpildītājam garantijas remonta veikšanai un pēc Iekārtas garantijas remonta veikšanas
sedz izdevumus par Iekārtas apdrošināšanu un nosūtīšanu Pasūtītājam pa pastu.
3.7. Garantijas saistības neattiecas uz Iekārtu, kura bojāta Pasūtītāja vainas dēļ, tajā
skaitā ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ. Šajā gadījumā Iekārtas remonta
izmaksas un nosūtīšanas izdevumus (pasta izdevumus, apdrošināšanas izmaksas u.c., kas
nepieciešamas Iekārtas nosūtīšanai Izpildītājam) sedz Pasūtītājs.
3.8. Izpildītājs nodrošina Iekārtas programmatūras licencei 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu
uzturēšanas servisu no Iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas
dienas.
3.9. Līguma 1.pielikuma 3.8.apakšpunktā noteiktajā Iekārtas programmatūras licences
uzturēšanas laikā Izpildītājs bez papildu maksas nodrošina regulāru (vismaz 1 (vienu)
reizi gadā) Iekārtas programmatūras un savienotāju atjaunināšanu, Pasūtītājs Iekārtas
programmatūras jaunākās versijās un labojumus var lejupielādēt ražotāja mājas lapā
www._____________.___ .
3.10. Iekārtas programmatūras licences uzturēšanas laikā Izpildītājs informē Pasūtītāju par
Iekārtas programmatūras jaunākajām versijām un labojumiem esošajās versijās 2 (divu)
nedēļu laikā no oficiālās izsludināšanas dienas, nosūtot informāciju uz elektroniskā pasta
adresi FPP.lietvediba@vid.gov.lv.
3.11. Izpildītājs 1 (viena) mēneša laikā no Iekārtas programmatūras jaunākās versijas
oficiālās izsludināšanas dienas bez papildus maksas nodrošina Pasūtītāju ar jaunajiem
Iekārtas savienotājiem, ja tie izlaisti sakarā ar Iekārtas programmatūras jaunāko versiju.
3.12. Iekārtas programmatūras licences uzturēšanas laikā Izpildītājs bez papildu maksas
nodrošina Pasūtītājam konsultācijas par Iekārtas izmantošanu un Iekārtas programmatūras
jaunāko versiju un labojumu instalēšanu un konfigurēšanu telefoniski: ___________ un
izmantojot e-pastu: _______________.
4. Pušu paraksti:
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

______________________

______________________

ģenerāldirektor__ ___________
z.v.

_______________________
z.v.
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2.pielikums
2012.gada ___. ___________
Līgumam Nr. FM VID 2012/249
Iekārtas specifikācija un cena
Valsts ieņēmumu dienests, tā ģenerāldirektor__ __________________ personā, kur_
rīkojas saskaņā ar likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu” (turpmāk – Pasūtītājs), no
vienas puses, un _______________, tā ________________________ personā, kur__
rīkojas saskaņā ar ____________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, vienojas par
šādu Iekārtas specifikāciju un cenu:
Tiks papildināts atbilstoši pretendenta piedāvājumam

Pušu paraksti:
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

______________________

______________________

ģenerāldirektor__ ____________
z.v.

______________________
z.v.

