Līgums
par iekārtu piegādi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas telefonu tīkla
kvalitātes kontroles sistēmas komponenšu modernizācijai
Iepirkuma Nr. SPRK 2018/381
Pasūtītāja līguma Nr. __/2018
Piegādātāja līguma Nr. _______
Rīgā,

Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā
elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, reģistrācijas Nr. 90001162258, tās
priekšsēdētāja ________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem”, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BELAM-RĪGA”, reģistrācijas Nr. 40003171311,
kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs ________, turpmāk — PIEGĀDĀTĀJS,
no otrās puses,
abas puses turpmāk – Puses un katra atsevišķi, turpmāk tekstā – Puse, saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 9. pantu Pasūtītāja rīkotā iepirkuma Nr. SPRK 2018/381 „Iekārtu piegāde
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas
komponenšu modernizācijai” (turpmāk - iepirkums) rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk –
Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets un summa
1.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas Līgumā noteiktā termiņā piegādāt (tai skaitā uzstādīt un
konfigurēt) un PASŪTĪTĀJS apņemas Līgumā noteiktā kārtībā pieņemt un apmaksāt
saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA finanšu piedāvājumu iepirkumā (Līguma 2.pielikums) iekārtas
PASŪTĪTĀJA telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas komponenšu modernizācijai
(turpmāk – Prece), kas atbilst iepirkuma tehniskajai specifikācijai un PIEGĀDĀTĀJA
tehniskajam piedāvājumam iepirkumam (Līguma 1. pielikums).
1.2. Puses vienojas, ka kopējā Līguma summa par Preci (tai skaitā Preces piegādi, uzstādīšanu
un konfigurēšanu) saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA finanšu piedāvājumu iepirkumā (Līguma
2.pielikums) ir EUR 30521,00 (trīsdesmit tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro, 0 centi)
un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN) 21% - EUR 6409,41 (seši tūkstoši četri
simti deviņi euro, četrdesmit viens cents).
1.3. Puses vienojas, ka Līguma 1.1.punktā minēto Preci PIEGĀDĀTĀJS piegādā
PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā līdz 2018.gada 17.decembrim.
2. Preces piegāde un preces pieņemšanas – nodošanas kārtība
2.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas Līguma 1.1.punktā minēto Preci piegādāt (tai skaitā uzstādīt un
konfigurēt) PASŪTĪTĀJAM uz PASŪTĪTĀJA telpām Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039.
2.2. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Preces piegādes, PIEGĀDĀTĀJAM ir
pienākums saskaņot ar PASŪTĪTĀJU Preces piegādes laiku, ņemot vērā, ka Preces
piegāde var notikt jebkurā darba dienā no plkst. 9:00 līdz 17:00 Līguma 1.3.punktā
noteiktajā termiņā.
2.3. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka Prece un tās iepakojums atbilst spēkā esošiem valsts
standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības
prasībām, Līguma 1.pielikumā norādītajai iepirkuma tehniskajai specifikācijai un
PIEGĀDĀTĀJA tehniskajam piedāvājumam iepirkumam, kā arī Preces izgatavotāja
sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi
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u.tml.), kā arī garantē, ka Līguma ietvaros tiks piegādāta jauna, nelietota un nepārveidota
Prece oriģinālā iepakojumā.
2.4. PASŪTĪTĀJS pieņem, bet PIEGĀDĀTĀJS nodod Preci (kā arī veic Preces uzstādīšanu un
konfigurēšanu) abpusēji parakstot attiecīgu Preces pavadzīmi – rēķinu.
2.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt Preces pavadzīmi – rēķinu, ja piegādātā Prece neatbilst
Līguma 1.pielikumā norādītajai iepirkuma tehniskajai specifikācijai un PIEGĀDĀTĀJA
tehniskajam piedāvājumam iepirkumam vai tā ir acīmredzami bojāta, kā arī gadījumā, ja
PIEGĀDĀTĀJS neveica Preces uzstādīšanu un konfigurēšanu atbilstoši Līgumā
noteiktajām prasībām. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā no Preces
pavadzīmes rēķina saņemšanas sastāda aktu par konstatētajiem Preces trūkumiem (turpmāk
- Akts), kurā nosaka termiņu trūkumu novēršanai, un iesniedz Aktu PIEGĀDĀTĀJAM.
2.6. PASŪTITĀJAM ir tiesības vairākkārtīgi nepieņemt šī Līguma (tai skaitā Līguma
pielikumu) nosacījumiem neatbilstošu vai pienācīgi neuzstādīto vai pienācīgi
nekonfigurēto Preci, Līgumā noteiktajā kārtībā informējot PIEGĀDĀTĀJU par
konstatētajiem trūkumiem.
2.7. Ja Aktā noteiktajā termiņā konstatētie trūkumi netiek novērsti, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs:
2.7.1. piemērot PIEGĀDĀTĀJAM Līgumā noteikto līgumsodu par Līgumā noteiktā
termiņa nokavējumu;
2.7.2. vienpusēji izbeigt Līgumu Līgumā noteiktajā kārtībā.
3. Norēķinu kārtība, atbildība un līgumsodi
3.1. Puses vienojas, ka Līguma 1.2.punktā minēto Līguma summu PASŪTĪTĀJS samaksā
PIEGĀDĀTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes, Preces pavadzīmes
– rēķina abpusējas parakstīšanas, pārskaitot to uz PIEGĀDĀTĀJA Preces pavadzīmes –
rēķinā norādīto norēķinu kontu.
3.2. Par šajā Līgumā 1.3.punktā noteiktā Preces piegādes (tai skaitā Preces uzstādīšanas un
konfigurācijas) termiņa nokavējumu PIEGĀDĀTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu
0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu,
bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas. PIEGĀDĀTĀJS maksā līgumsodu,
pamatojoties uz attiecīgu PASŪTĪTĀJA rēķinu. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs bez īpaša
brīdinājuma līgumsoda summu ieturēt no PIEGĀDĀTĀJAM pienākošajiem
maksājumiem. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PIEGĀDĀTĀJU no Līgumā noteikto
saistību izpildes.
3.3. Par šajā Līguma 3.1.punktā noteikto maksājumu termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS,
pamatojoties uz attiecīgu PIEGĀDĀTĀJA rēķinu, maksā PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu
0,05% (piecu simtdaļu procenta) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
no kopējās Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no Līgumā
noteikto saistību izpildes.
3.4. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 7.3.punktu un tā
apakšpunktiem, tad PIEGĀDĀTĀJS maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu)
apmērā no Līguma summas.
3.5. Par Līguma 8.punktā noteikto konfidencialitātes saistību neievērošanu PIEGĀDĀTĀJS
maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas par
katru gadījumu.
3.6. Ja PASŪTĪTĀJA telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēma PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ
nav pieejama vai tās darbība tiek būtiski traucēta, tad PIEGĀDĀTĀJS maksā
PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (piecas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma
summas par katru PASŪTĪTĀJA telefonu tīkla kvalitātes kontroles sistēmas dīkstāves
dienu. Maksimālā līgumsoda summa nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma
summas.
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3.7. Par pamatu tādu līgumsodu piemērošanai PIEGĀDĀTĀJAM, kuri nav saistīti ar termiņa
nokavējumu vai Līguma izbeigšanu, var kalpot PASŪTĪTĀJA sastādīts akts, citi
rakstveida pierādījumi, tai skaitā no trešajām pusēm saņemtā informācija vai atzinumi par
attiecīgo faktu.
3.8. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses
prettiesiskas rīcības (darbības vai bezdarbības) rezultātā, kam par iemeslu ir ļauns nolūks
vai rupja neuzmanība, un ir konstatēts un dokumentāli pamatoti pierādīts zaudējumu
esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību
(darbību vai bezdarbību) un nodarītajiem zaudējumiem.
4. Pušu tiesības un pienākumi.
4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas:
4.1.1. pieņemt PIEGĀDĀTĀJA pienācīgi piegādāto (tai skaitā uzstādīto un
konfigurēto) Preci atbilstoši Līguma noteikumiem;
4.1.2. Pušu saskaņotos laikos nodrošināt PIEGĀDĀTĀJA personāla un iekārtu
piekļuvi PASŪTĪTĀJA telpām vai PASŪTĪTĀJA iekārtām, ja tas ir
nepieciešams Preces piegādei;
4.1.3. Pušu saskaņotos laikos organizēt informācijas apmaiņu starp PIEGĀDĀTĀJU
un Tehniskajā specifikācijā (šī Līguma 1.pielikums) minēto sistēmu
(programmatūru) uzturētājiem;
4.1.4. pēc PIEGĀDĀTĀJA pieprasījuma sniegt PIEGĀDĀTĀJAM informāciju, kura
ir nepieciešama Līguma izpildei, ciktāl tā ir PASŪTĪTĀJA rīcībā.
4.1.5. veikt samaksu par Preci (tai skaitā Preces uzstādīšanu un konfigurēšanu) Līgumā
noteiktā kārtībā un termiņā;
4.1.6. ievērot Preces ekspluatācijas noteikumus saskaņā ar ražotāja noteiktajiem
ekspluatācijas noteikumiem.
4.2. PASŪTĪTĀJA tiesības:
4.2.1. saņemt Līguma noteikumiem atbilstošus kvalitatīvus noteiktajā termiņā un pilnā
apjomā piegādāto (tai skaitā uzstādīto un konfigurēto) Preci;
4.2.2. dod PIEGĀDĀTĀJAM obligāti izpildāmus norādījumus par PIEGĀDĀTĀJAM
noteikto saistību izpildi un visos jautājumos, kas saistīti ar Līguma godprātīgu,
kvalitatīvu, savlaicīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu izpildi;
4.2.3. pastāvīgi uzraudzīt Līguma izpildes kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem;
4.2.4. pieprasīt no PIEGĀDĀTĀJA un saņemt patiesu un pilnīgu informāciju (tai
skaitā dokumentus) un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu, kvalitāti,
apjomu un par citiem Līguma izpildes jautājumiem;
4.2.5. pieaicināt trešās personas PIEGĀDĀTĀJA saistību izpildes atbilstības Līguma
noteikumiem pārbaudei.
4.3. PIEGĀDĀTĀJA pienākumi:
4.3.1. sekot līdzi, lai Prece tiktu piegādāta saskaņā ar Līgumu un nodota paredzētajā
termiņā atbilstošā kvalitātē;
4.3.2. nodrošināt PASŪTĪTĀJAM praktiskās iespējas veikt Līguma izpildes kvalitātes
pastāvīgu uzraudzību;
4.3.3. iegūt visas nepieciešamās atļaujas (ieskaitot darba atļaujas), saskaņojumus,
sertifikātus vai licences no citām personām, ja minētie dokumenti ir
nepieciešami Līguma pienācīgai izpildei;
4.3.4. nodrošināt Līguma izpildē iesaistītā personāla kvalifikācijas, zināšanu, prasmju
un iemaņu atbilstību Līguma priekšmeta raksturam un apjomam;
4.3.5. nodrošināt visas Līguma izpildei nepieciešamos resursus un līdzekļus, ciktāl
Līgumā nav noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgu resursu
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un līdzekļu, tai skaitā iekārtu un tehniskā nodrošinājuma, izmantošanu ir
iekļautas Līgumā noteiktajā cenā;
4.3.6. sniegt Pasūtītājam, Pasūtītāja pilnvarotām personām visu informāciju un
iespējas, kas ir nepieciešamas, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Līgumā noteikto
saistību izpildes gaitu, apjomu, kvalitāti, atbilstību Līguma un tā pielikumu
noteikumiem, atbilstību saistošo normatīvo aktu prasībām;
4.3.7. nekavējoties (ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no informācijas saņemšanas)
rakstiski informēt Pasūtītāju par jebkuriem apstākļiem, kas aizkavē vai var
aizkavēt Līguma izpildi vai ietekmēt saistību izpildes apjomu vai kvalitātes
atbilstību Līguma noteikumiem;
4.3.8. saskaņot ar Pasūtītāju (Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi) jautājumus, kas var
ietekmēt šī Līguma godprātīgu, kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
4.3.9. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un normatīvos aktus, kas
reglamentē šajā Līgumā noteiktās piegādes veikšanu, kā arī ievērot Pasūtītāja
iekšējās darba kārtības, Pasūtītājam iekšējās un ārējos normatīvajos aktos
noteiktās darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības,
sanitārās, informācijas drošības prasības;
4.3.10. Līguma izpildē ievērot visus Latvijas Republikā saistošos normatīvos aktus un
standartus, kas ir spēkā attiecībā uz Preces piegādi (tai skaitā uzstādīšanu un
konfigurēšanu);
4.3.11. iepazīstināt PASŪTĪTĀJU ar Preces ekspluatācijas noteikumiem.
PIEGĀDĀTĀJS nav atbildīgs par iespējamiem defektiem, kuri radušies Preces
nepareizas ekspluatācijas rezultātā;
4.3.12. ja garantijas laikā PASŪTĪTĀJS konstatē apslēptus Preces defektus, kurus
nebija iespējams konstatēt Preces pieņemšanas brīdī, vai atklājas bojājumi, kas
nav radušies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, tad PIEGĀDĀTĀJAM ir jānovērš
atklātie defekti vai bojājumi saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem noteiktos
termiņos;
4.3.13. Preces piegādi veikt abpusēji saskaņotā laikā, ievērojot Līgumā noteiktos
termiņus;
4.3.14. nodrošināt, ka Preces uzstādīšanā un konfigurēšanā ir iesaistīti iepirkumā
norādītajām prasībām atbilstoši speciālisti (Līguma 3.pielikums).
Nepieciešamības gadījumā PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs nomainīt Līguma
sākotnēji minētos speciālistus ar citiem, kuru kvalifikācija atbilst iepirkumā
izvirzītajām prasībām, to saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. Šādā gadījumā nav
nepieciešams veikt grozījumus Līgumā;
4.3.15. pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida un motivēta pieprasījuma veikt PIEGĀDĀTĀJA
speciālistu nomaiņu, ja PASŪTĪTĀJU neapmierina speciālistu darba kvalitāte
vai citi apstākļi.
4.4. PIEGĀDĀTĀJS garantē, ka Līguma izpildē nav pieļauti nekādi autortiesību un cita veida
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi un uzņēmās pilnu atbildību par trešo personu
intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu Līguma izpildē. Ja Līguma izpilde ir saistīta ar
trešo personu autortiesību un/vai cita veida intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanu,
PIEGĀDĀTĀJS nodrošina visu nepieciešamo licenču un atļauju saņemšanu, kas var būt
nepieciešamas Preces piegādei (tai skaitā uzstādīšanai, konfigurēšanai).
4.5. PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ radīto trešo personu autortiesību un/vai cita veida intelektuālā
īpašuma tiesību aizskārumu gadījumā PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums: bez maksas
nekavējoties novērst jebkādu trešo personu tiesību aizskārumu; uz sava rēķina aizstāvēt
PASŪTĪTĀJU, ja trešās personas cēlušas prasījumus par autortiesību un cita veida
intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu; segt PASŪTĪTĀJAM izdevumus un zaudējumus,
kas rodas saistībā ar trešo personu autortiesību un/vai cita veida intelektuālā īpašuma
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tiesību aizskārumu vai trešo personu celtajiem prasījumiem par autortiesību un/vai cita
veida intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu.
4.6. PIEGĀDĀTĀJAM piegādē ir aizliegts iekļaut jebkādas norādes, kas satur ierobežojumus
PASŪTĪTĀJAM pilnīgi brīvi rīkoties ar saņemto Preci vai to daļām.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

5.
Garantija.
PIEGĀDĀTĀJS nodrošina Precei ražotāja vai PIEGĀDĀTĀJA garantiju un garantiju
ar Preces piegādi saistītajiem darbiem 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Preces piegādes
(t.i. Preces pavadzīmes – rēķina abpusējās parakstīšanas) dienas;
Garantijas laikā Preces bojājumus, kas radušies ražotāja vai PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ,
PIEGĀDĀTĀJS novērš bez maksas.
PIEGĀDĀTĀJS nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās laikā no
plkst. 8:00 – 17:00 visā garantijas apkalpošanas perioda laikā. PIEGĀDĀTĀJA
palīdzības dienests nodrošina bojājumu pieteikumu pieņemšanu, izpildes koordinēšanu
un uzraudzību, kā arī PASŪTĪTĀJA pārstāvju informēšanu par pieteikumu izpildes
gaitu valsts valodā, pa tālruni +371 _________, faksu +371 _________ un epastu_________.
PIEGĀDĀTĀJS nodrošina apstiprinoša ziņojuma nosūtīšanu uz Pasūtītāja norādīto epastu vai faksu par Preces bojājuma pieteikuma saņemšanu, kurā norādīts Preces
bojājuma pieteikuma saņemšanas datums un laiks.
PIEGĀDĀTĀJS nodrošina, ka garantijas laikā Preces bojājumi tiek novērsti ne vēlāk
kā 2 (divu) kalendāra nedēļu laikā no Preces bojājuma pieteikšanas brīža vai citā
savstarpēji saskaņotā termiņā. Bojājumu novēršanas laikā PIEGĀDĀTĀJAM
jānodrošina PASŪTĪTĀJA pārstāvju informēšana par problēmas risināšanas gaitu un
sasniegtajiem rezultātiem.
PIEGĀDĀTĀJS atlīdzina radušos izdevumus PASŪTĪTĀJAM, ja PIEGĀDĀTĀJS
neizpilda Līgumā un tā pielikumos noteiktās garantijas saistības garantijas termiņā.
6. Nepārvarama vara.
Puses tiek atbrīvotas no šajā Līgumā noteikto saistību pilnīgas vai daļējas izpildes, ja
pēc Līguma parakstīšanas iestājušies nepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus
Puses nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt.
Šī Līguma ietvaros par nepārvaramiem, ārkārtēja rakstura apstākļiem uzskata:
6.2.1. karu un jebkura rakstura kara operācijas, epidēmijas un citus ārkārtēja rakstura
apstākļus, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma izpildes laikā;
6.2.2. dabas katastrofas, ugunsnelaimi, plūdus, citas stihiskas nelaimes;
6.2.3. valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumus vai rīcību, kas nepieļauj Līguma
noteikumu izpildi un šie apstākļi ir radušies pēc Līguma noslēgšanas un to
iestāšanos neviens no Līdzējiem neparedzēja un nevarēja paredzēt.
Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, par to, ne
vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei, vienlaicīgi norādot, kad,
pēc tās domām, būtu iespējams izpildīt savas saistības.
Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās,
to darbība turpinās, Puses ir tiesīgas vienpusīgā kārtā pārtraukt šo Līgumu, paziņojot par
to otrai Pusei.
Ja Līgums tiek izbeigts minēto apstākļu dēļ un PIEGĀDĀTĀJS līdz Līguma izbeigšanas
paziņojuma saņemšanai ir pienācīgi pildījis visas savas līgumsaistības, PASŪTĪTĀJS
samaksā PIEGĀDĀTĀJAM par pienācīgi veikto piegādi līdz Līguma izbeigšanas
paziņojuma saņemšanai.
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7.1.

7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

7. Līguma darbības termiņš, izbeigšana, grozījumi un strīdu risināšana.
Līgums stājas spēkā no tā abu pušu parakstīšanas brīža un darbojas līdz pilnīgai Līgumā
noteikto savstarpējo Pušu saistību izpildei. Līguma spēkā stāšanās datums ir pēdējā
pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums.
Līgums var tikt izbeigts Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu pirms Līgumā noteiktā termiņa, iesniedzot
PIEGĀDĀTĀJAM vienpusēju rakstisku (tai skaitā elektroniskā dokumenta veidā)
motivētu paziņojumu:
7.3.1. vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda saistības attiecībā
uz šī Līguma izpildi, un neatbilstības nav novērstas 15 (piecpadsmit) kalendāro
dienu laikā no PASŪTĪTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
7.3.2. nekavējoties, ja PIEGĀDĀTĀJS nepilda saistības attiecībā uz garantijas apjomu
vai kvalitāti;
7.3.3. vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes
laikā PIEGĀDĀTĀJS sniedzis PASŪTĪTĀJAM nepatiesu informāciju;
7.3.4. nekavējoties, ja PIEGĀDĀTĀJS Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā
pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;
7.3.5. vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja ir pasludināts PIEGĀDĀTĀJA
maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs
PIEGĀDĀTĀJAM turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai
kas negatīvi ietekmē PASŪTĪTĀJA tiesības, kuras izriet no Līguma;
7.3.6. nekavējoties, ja PIEGĀDĀTĀJS PASŪTĪTĀJAM nodarījis zaudējumus;
7.3.7. nekavējoties, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir
piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla
tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likuma 11.1 pants).
Līguma izmaiņas, papildinājumi, labojumi un grozījumi stājas spēkā, ja tie noformēti
rakstveidā, ir abpusēji parakstīti.
Visus strīdus, kas radušies starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses izšķir savstarpēji
vienojoties, pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanos starp Pusēm nav iespējams panākt,
strīdi risināmi tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
8. Konfidencialitāte.
Ierobežotas pieejamības informācija (materiālā un nemateriālā formā), ko Līguma
izpildes laikā PIEGĀDĀTĀJS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA, tiek uzskatīta par
konfidenciālu, un tās izpaušana trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas
piekrišanas ir aizliegta.
Pirms Līguma parakstīšanas PIEGĀDĀTĀJS ir iepazinies ar normatīvo aktu normām par
ierobežotas pieejamības informāciju, komercnoslēpumu, par informāciju, kurai
normatīvajos aktos paredzēta īpaša izmantošanas kārtība un izplatīšanas liegums, kā arī
personu vai institūciju loku, kurām tiesību aktos ir noteiktas tiesības šādu informāciju
pieprasīt vai saņemt.
Ja PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ, ierobežotas pieejamības informācijas, kuru
PIEGĀDĀTĀJAM sniedz PASŪTĪTĀJS Līguma izpildei, pretlikumīgās izpaušanas
rezultātā PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām tiks nodarīti tieši zaudējumi, vai
PIEGĀDĀTĀJS izmantojis informāciju iedzīvošanās nolūkā vai to izpaudis par maksu,
viņš mantiski atbild tiesību aktos noteiktā kārtībā un apmērā.
PASŪTĪTĀJA informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu
pārkāpumu tikai un vienīgi sekojošos gadījumos:
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8.4.1. attiecīgā informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai
pieejama neatkarīgi no Pusēm;
8.4.2. informācija tiek izpausta tiesību aktos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā.
8.5. Šī Līguma 8.punkta noteikumi ir spēkā arī pēc Līguma termiņa beigām, kā arī pēc
pirmstermiņa līgumattiecību pārtraukšanas līdz brīdim, kad tie tiek atcelti.
9. Kontaktpersonas.
9.1. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona ar Līguma izpildi saistītos jautājumos, izņemot
dokumentu parakstīšanu: _________, tel. +371__________, e-pasts:___________.
9.2. PIEGĀDĀTĀJA kontaktpersona ar Līguma izpildi saistītos jautājumos, izņemot
dokumentu parakstīšanu: __________, tel. +371 _______, e-pasts:_______________.

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.

10. Citi noteikumi
Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus otrai
Pusei vai kaitēt otras puses interesēm un prestižam.
Jebkurš oficiāls paziņojums, akts, lūgums, pretenzija, pieprasījums vai cita informācija
(izņemot tehniskas dabas informāciju), turpmāk – Paziņojums, saskaņā ar Līgumu tiek
iesniegts rakstveidā un tiek uzskatīts par saņemtu tajā pašā dienā, ja tas nosūtīts pa faksu,
vai nodots otrai Pusei pret parakstu, vai nosūtīts pa e-pastu kā dokuments ar drošu
elektronisku parakstu. Ja Paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums uz Līgumā
norādīto adresi, tad Paziņojuma saņemšanas diena būs pasta paziņojuma datums par
šāda sūtījuma izsniegšanu. Elektronisks dokuments tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā
dienā pēc tā nosūtīšanas.
Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tad tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
Jautājumos, kuri nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktā.
Šis Līgums ir sastādīts uz 7 (septiņām) lapām kopā ar pielikumiem uz 14 (četrpadsmit)
lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PIEGĀDĀTĀJA savukārt, otrs
– pie PASŪTĪTĀJA.

11. Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti.
11.2. PIEGĀDĀTĀJS
11.1. PASŪTĪTĀJS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
“BELAM-RĪGA”
komisija
Reģ. Nr. 40003171311
Reģ. Nr. 90001162258
Ģertrūdes iela 94, Rīgā, LV -1009, Latvija
Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039
_______________
Valsts kase
SWIFT: _______________
Kods TRELLV22
Konts: ________________
Konts LV09TREL2120640005000
Tālrunis: _______________; Fakss:
Tālrunis: 67097200; Fakss: 67097277
________
Priekšsēdētājs (paraksts*)
_______

Valdes priekšsēdētājs (paraksts*)
__________

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU.
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