IEPIRKUMA LĪGUMS NR. 5-5/17
Rīgā,

2015. gada 24. aprīlī

Rīgas plānošanas reģions, reģistrācijas Nr.: 90002222018, juridiskā adrese: Zigfrīda
Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050, attīstības padomes priekšsēdētāja Dagņa
Strauberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona nolikumu, „turpmāk
– Pasūtītājs”, no vienas puses,
un
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA, reģistrācijas Nr.: 50003050931, juridiskā adrese:
Ropažu iela 6, Rīga, tās Korporatīvo klientu dienesta Biznesa klientu daļas vadītāja
Aigara Viļumsona personā, kurš rīkojas uz 2015.gada 03.februāra komercpilnvaras Nr.25
pamata, turpmāk – „Izpildītājs”, no otras puses,
turpmāk tekstā abi kopā – „Puses”, katrs atsevišķi – „Puse”,
ievērojot atklātā konkursa „Mobilo sakaru pakalpojumi Rīgas plānošanas reģiona un tā
īstenojamo projektu vajadzībām” (ID Nr. RPR/2015/1) nolikumu, rezultātu un Izpildītāja
iesniegto piedāvājumu, izsakot savu brīvo gribu, bez viltus, maldības vai spaidiem,
noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs izmanto, bet Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja mobilo tālruņu lietotājus,
turpmāk tekstā – „Lietotāji”, ar elektronisko sakaru pakalpojumiem, t.sk. datu
pārraides pakalpojumiem, turpmāk – „Pakalpojumi”, Latvijas Republikas teritorijā
un viesabonēšanas režīmā saskaņā ar Līguma noteikumiem, Līguma pielikumu Nr.1
„Tehniskais piedāvājums”, pielikumu Nr.2 „Finanšu piedāvājums” un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa EUR 19999,00 (Deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit deviņi euro un 00 eurocenti) turpmāk tekstā – Līguma summa,
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN.
2.2. Izpildītājs rēķinu par iepriekšējā kalendārā mēnesī Pasūtītājam sniegtajiem
Pakalpojumiem iesniedz Pasūtītājam līdz katra mēneša 10. datumam. Pasūtītājs
kopā ar ikmēneša rēķina summu, papildus tai un atbilstoši tās apmēram maksā
Izpildītājam PVN, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.3. Pasūtītājs par Līguma 1. punktā minētajiem Pakalpojumiem norēķinās 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas.
2.4. Ja rēķinu nosūta elektroniski, tas tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā
pēc tā nosūtīšanas.
2.5. Izpildītājs rēķinu, sagatavojot to atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
Pasūtītājam var sūtīt elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: laila.alksne@rpr.gov.lv.
2.6. Izpildītājs rēķinā papildus Līguma 2.5.punktā minētajai informācijai norāda
Izpildītāja Pasūtītājam piešķirto klienta numuru šī Līguma izpildei, pretējā gadījumā
Pasūtītājs var aizkavēt rēķina savlaicīgu samaksu, nesedzot Izpildītājam
zaudējumus, kas var rasties šāda nokavējuma rezultātā.
2.7. Rēķins saskaņā ar šo Līgumu var tikt izrakstīts tikai par Līguma ietvaros
sniegtajiem Pakalpojumiem.

2.8. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bezskaidras
naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu bankā.
3. Izpildītāja saistības un pienākumi
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. nodrošināt nepārtrauktus un kvalitatīvus Pakalpojumus atbilstoši Līguma
noteikumiem;
3.1.2. piemērot Pakalpojumu tarifus atbilstoši Līguma pielikumam Nr. 2;
3.1.3. ne retāk kā vienu reizi gadā, pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, pārskatīt
piedāvāto tarifu samazināšanas iespējas, Pusēm savstarpēji vienojoties;
3.1.4. aprēķināt maksu par Pakalpojumiem un iesniegt Pasūtītājam attiecīgu
rēķinu.
3.2. Izpildītājs garantē sniegto Pakalpojumu kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Pakalpojumiem un atbilstību
Līgumam visā tā spēkā esamības periodā.
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4. Pasūtītāja saistības un pienākumi
Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par atbilstoši Līgumam sniegtiem
Pakalpojumiem Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā.
Pasūtītājs apņemas ievērot Izpildītāja sniegto Pakalpojumu lietošanas noteikumus.
Pasūtītāja pienākums ir savlaicīgi sniegt Izpildītājam visu informāciju, kas
nepieciešama Līguma saistību izpildei.
Pasūtītāja pienākums ir patstāvīgi kontrolēt un sekot līdzi Pakalpojumiem
paredzētās Līguma summas apmēra sasniegšanai (norādīta Līguma 2.1.punktā), par
tās sasniegšanu nekavējoties informējot Izpildītāju. Pasūtītājs nodrošina, ka
neatkarīgi no Līguma summas sasniegšanas vai pārsniegšanas Pasūtītājs Līgumā
noteiktajā kārtībā pienācīgi veiks norēķinus par visiem Izpildītāja sniegtajiem
Pakalpojumiem.
5. Pušu atbildība
Puses ir atbildīgas viena otrai par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai
nepienācīgu izpildi, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus šajā sakarā radušos
zaudējumus, izņemot gadījumus, kas tieši paredzēti Līgumā.
Pasūtītājs pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu
0.05% apmērā no parāda summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
apmērā no nesamaksātā Izpildītāja rēķina summas,
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes un zaudējumu
atlīdzības pienākuma.
Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Puses ir atbildīgas saskaņā ar
Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma
nosacījumiem.
Zaudējumu atlīdzība neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā.

6. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība
6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi, un ir spēkā 5 (piecus) gadus
no Līguma noslēgšanas brīža vai līdz kopējās Līguma summas
EUR 19 999,00 (Deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00
eurocenti) bez PVN apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

6.2. Visi Līguma rakstiski noformētie grozījumi un papildinājumi ir šī Līguma
neatņemamas sastāvdaļas un stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi.
6.3. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt šo Līgumu, noformējot par to rakstveida
pielikumu. Visi Līguma rakstiski noformētie grozījumi un papildinājumi ir šī
Līguma neatņemamas sastāvdaļas un stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi.
6.4. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm rakstveidā vienojoties.
6.5. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, paziņojot par to otrai
Pusei rakstiski vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms uzteikuma.
6.6. Ja viena Puse nepilda vai nepienācīgi pilda līgumsaistības, un otra Puse ir par
attiecīgo Līguma saistību neizpildi un/vai nepienācīgu izpildi iesniegusi rakstisku
pretenziju, bet pretējā Puse pretenzijā norādītā termiņa ietvaros, kas tiks noteikts
vismaz 5 (piecas) darba dienas, nav novērsusi pretenzijā norādīto un Puses nav
vienojušās par citu pretenzijā norādītā pārkāpuma un/vai saistību izpildes termiņu,
tad otrai Pusei ir tiesības izbeigt šo Līgumu, rakstiski brīdinot par to pretējo Pusi 5
(piecas) darba dienas iepriekš.
6.7. Pirms termiņa izbeidzot Līgumu, Puses veic savstarpējos norēķinus, t.sk. līgumsoda
samaksu, pierādīto zaudējumu atlīdzināšanu, 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot
no vienošanās par Līguma izbeigšanu abpusējas parakstīšanas vai paziņojuma par
Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas.
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7. Nepārvarama vara
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma
noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par
nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, orkānus
un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora
aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus).
Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz
tiem atsaucas.
Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta
rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās.
Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses 5 (piecu) darba dienu laikā
vienojas par Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu.

8. Konfidencialitāte
8.1. Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās un Pakalpojuma sniegšanas gaitā
iegūtās informācijas konfidencialitāti, neizpaust šādu informāciju trešajām
personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
Konfidencialitātes nosacījums attiecas gan uz rakstisku informāciju, gan mutisku
informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju, neatkarīgi no
informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šajā punktā un Līgumā noteiktajām
konfidencialitātes saistībām ir beztermiņa raksturs.
9. Strīdu risināšana
9.1. Strīdus, kuri rodas saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja
vienošanās netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.2. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek izskatītas 10 (desmit) darba
dienu laikā, skaitot no rakstiskas pretenzijas saņemšanas dienas.
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10. Citi noteikumi
Ar Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē starp Pusēm 2010.gada 27.aprīlī noslēgtais
Korporatīvā klienta līgums.
Ierakstītas vēstules, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu, ir uzskatāmas par
saņemtām septītajā dienā, skaitot no to nosūtīšanas pastā.
Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no
Līgumā noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.
Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadīsies pēc spēkā esošajiem Latvijas
Republikas tiesību aktiem. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas
neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām
Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un
kredītiestāžu rekvizītu maiņu. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par izmaiņām,
tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.
Līguma izpildes laikā Pasūtītājs kā kontaktpersonu nozīmē Rīgas plānošanas
reģiona juriskonsulti Aleksandru Ivanovu, tālr.: +371 67559815, mob. tālr.:
+371 29492819, e-pasts: aleksandra.ivanova@rpr.gov.lv.
Līguma izpildes laikā Izpildītājs kā kontaktpersonu nozīmē Ivars Alps, tālr.:
+371 67773701, mob. tālr.: +371 29248234, e-pasts: Ivars.Alps@lmt.lv.
Līgums ar 2 (diviem) tā pielikumiem (Nr.1 „Tehniskais piedāvājums”, Nr.2
„Finanšu piedāvājums”) ir sagatavots uz 6 lapām 2 (divos) eksemplāros ar vienādu
juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.
11. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:
Rīgas plānošanas reģions
Reģistrācijas Nr.: 90002222018
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris
18,
Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226430 , fakss: 67226431
E-pasta adrese: rpr@rpr.gov.lv
Maksātāja iestāde: Valsts kase
Konts: LV70TREL9580530000000

IZPILDĪTĀJS:
„Latvijas Mobilais Telefons” SIA
Reģistrācijas Nr.50003050931
PVN maks.reģ.Nr.: LV50003050931
Adrese: Ropažu iela 6, Rīga, LV
Tālrunis: 67773701, fakss: 67773707
E-pasta adrese: ivars.alps@lmt.lv
Konts: LV21HABA0001408032543
Banka: AS „SWEDBANK”
Bankas kods: HABALV22

______________________
Dagnis Straubergs
Attīstības padomes priekšsēdētājs

_____________________________
Aigars Viļumsons
Korporatīvo klientu dienesta
Biznesa klientu daļas vadītājs

Z.v.

