LĪGUMS Nr. LM VDI ESF 2018-01.3-09/2
Par pētījuma veikšanu
Rīgā

2018. gada 5. februārī

Valsts darba inspekcija, reģ.Nr. 90000032077, turpmāk – Pasūtītājs, tās direktora Renāra
Lūša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likuma 6.panta otro daļu, no vienas
puses, un nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences”, reģ.Nr. 50008084991, turpmāk –
Izpildītājs, tās valdes locekles Evijas Kļaves personā, kura rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no
otras puses (Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti Puses, katrs atsevišķi Puse), pamatojoties uz
sarunu procedūras “Pētījuma darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā īstenošana un
materiālu izdošana”, identifikācijas Nr. LM VDI 2017/7_ESF, rezultātiem, saskaņā ar Eiropas
Sociālā fonda projektu „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības
pilnveidošana” (projekta identifikācijas Nr. 7.3.1.0/16/I/001) (turpmāk – Projekts) un ņemot vērā
Izpildītāja piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
2.1.

2.2.

2.3.

1. Līguma priekšmets un līguma summa
Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs ar saviem intelektuālajiem un materiāltehniskajiem
līdzekļiem apņemas sniegt Pasūtītājam pakalpojumu – pētījuma „Darba strīdu efektīvākas
risināšanas iespējas Latvijā” veikšana (turpmāk – Pakalpojums) – saskaņā ar Līguma
noteikumiem, iepirkuma „ Pētījuma darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā
īstenošana un materiālu izdošana” tehnisko specifikāciju (turpmāk – Tehniskā specifikācija)
un Izpildītāja iesniegto tehnisko piedāvājumu (turpmāk – Tehniskais piedāvājums)
(1.pielikums) un finanšu piedāvājumu (turpmāk – Finanšu piedāvājums) (2.pielikums), kas
ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
Līguma summa ir 41 930,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit euro,
00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Puses norēķinos piemēro tādu
PVN likmi, kāda ir spēkā rēķina izrakstīšanas brīdī.
Visi Izpildītāja ar Pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi ir iekļauti Līguma 1.2.punktā
norādītajā līguma summā un atsevišķi netiek atlīdzināti.
Līguma izpilde tiek finansēta no Projekta līdzekļiem, Eiropas Sociālā fonda finansējuma
apmērs nepārsniedz 85 procentus no iepirkuma kopējā attiecināmā finansējuma.
Līguma izpildes vieta ir Latvijas teritorija.
2. Pušu savstarpējie apliecinājumi
Puses vienojas par šādu kvalitatīvi sniegtā Pakalpojuma definīciju: „Kvalitatīvi sniegts
Pakalpojums – darbi izpildīti atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam apjomam,
kārtībai un termiņiem”.
Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai noslēgtu Līgumu,
kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā
ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.
Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem
un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši darbinieku un
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2.4.
2.5.

2.6.

nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus
Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus.
Izpildītājs apliecina, ka tā darbinieki vai citas personas, kas ir vai būs iesaistīti Līguma
izpildē ir iepazīstināti ar noteikumiem par konfidencialitāti pirms darba uzsākšanas.
Izpildītājs garantē, ka Pakalpojumu sniegs rūpīgi, profesionāli un prasmīgi. Izpildītājs
apņemas novērst jebkuru neatbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām un tā Tehniskajam
piedāvājumam pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja.
Puses ir atbildīgas par Līguma neizpildīšanu vai tā nepienācīgu izpildīšanu.

3. Pakalpojuma sniegšana un nodevumu pieņemšanas - nodošanas kārtība
3.1. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā un atbilstoši Pasūtītāja
norādījumiem, kuri balstās uz Tehniskās specifikācijas prasībām, Finanšu piedāvājumu un
Tehnisko piedāvājumu.
3.2. Pakalpojums tiek sniegts Līguma 3.3.punktā norādītajos termiņos. Pakalpojuma izpildes
rezultātā tiek iesniegti Līguma 3.3.punktā norādītie materiāli Tehniskajā specifikācijā
norādītajā formā (turpmāk – Nodevums).
3.3. Izpildītājs iesniedz šādus Nodevumus:
Posms Rezultāts
Nodevums
Nodošanas
termiņš
pārbaudei
Padziļināto interviju un gadījumu izpētes Padziļināto interviju un 1 mēneša laikā no
1.
vadlīniju sagatavošana, t.sk. norādot kvalitātes
prasības

gadījumu
izpētes
vadlīnijas saskaņā ar
tehniskās specifikācijas
(turpmāk tabulā – TS)
2.8.1.apakšpunktu
Darba grupu dalībnieku
saraksts ar parakstiem,
darba grupu sanāksmju
protokoli saskaņā ar TS
2.8.3.apakšpunktu
Padziļināto
interviju,
ekspertu interviju un
gadījumu
izpētes
interviju
transkripti
saskaņā
ar
TS
2.8.2.apakšpunktu

līguma
noslēgšanas dienas

Darba grupu dalībnieku
saraksts ar parakstiem,
darba grupu sanāksmju
protokoli saskaņā ar TS
2.8.3.apakšpunktu
Visu iegūto rezultātu apkopošana un analīze, Starpziņojums,
kas
kopsavilkuma sagatavošana un saskaņošana ar ietver pētāmo jautājumu
Pasūtītāju saskaņā ar TS 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., analīzi,
t.sk.
2.5., 2.6. un 2.7.apakšpunktu
ekonomisko ieguvumu
un
zaudējumu
noteikšanas principus,
ārvalstu
pieredzes

6 mēnešu laikā no
līguma
noslēgšanas brīža

2.

Darba grupu organizēšana, kopā 2 sanāksmes,
darba grupu sanāksmju protokolu sagatavošana
saskaņā ar TS 2.4.5.apakšpunktu

3.

Vismaz 20 gadījumu izpēte saskaņā ar TS
2.4.1.apakšpunktu
20 padziļināto interviju ar darba devējiem un to
pārstāvjiem
veikšana
saskaņā
ar
TS
2.4.2.apakšpunktu
10 padziļināto interviju ar darba ņēmējiem un to
pārstāvjiem
veikšana
saskaņā
ar
TS
2.4.3.apakšpunktu
30 padziļināto ekspertu interviju ar nozares
un/vai jomas ekspertiem veikšana saskaņā ar TS
2.4.4.apakšpunktu
Padziļināto interviju ar ekspertiem transkriptu un
atskaites sagatavošana
Darba grupu organizēšana, kopā 2 sanāksmes,
darba grupu sanāksmju protokolu sagatavošana
saskaņā ar TS 2.4.5.apakšpunktu

4.

5.
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3 mēnešu laikā no
līguma
noslēgšanas brīža
5 mēnešu laikā no
līguma
noslēgšanas brīža

7 mēnešu laikā no
līguma
noslēgšanas brīža

6.

Darba grupas organizēšana, kopā 1 sanāksme,
darba
grupas
sanāksmes
protokola
sagatavošana saskaņā ar TS 2.4.5.apakšpunktu

7.

Ziņojums par darba strīdu
risināšanas iespējām Latvijā

8.

Materiāla izdošana 500 eksemplāros (pilns
poligrāfiskais cikls – papīra formātā)

9.

Pētījuma
kopsavilkuma
tulkojuma
sagatavošana angļu valodā
Pētījuma prezentācijas sagatavošana
Preses relīzes projekta sagatavošana
5 īsu ziņu ar vizualizāciju sagatavošana
Vismaz 2 infografiku izstrāde
Vismaz 2 analītisku rakstu masu medijos
sagatavošana un publicēšana
Anotācijas sagatavošana

10.

Preses konferences organizēšana saskaņā ar
TS 2.9.4.apakšpunktu

3.4.

3.5.

efektīvākas

analīzi un priekšlikumus
par
piemērotākās
ārpustiesas darba strīdu
risināšanas
metodi
Latvijā saskaņā ar TS
2.8.4.apakšpunktu
Darba grupas dalībnieku
saraksts ar parakstiem,
darba grupas sanāksmes
protokoli saskaņā ar TS
2.8.3.apakšpunktu
Gala ziņojums, kas
ietver pētāmo jautājumu
analīzi,
pētījuma
interviju analīzi un
priekšlikumus
par
piemērotākās
ārpustiesas darba strīdu
risināšanas
metodi
Latvijā saskaņā ar TS
2.8.5.apakšpunktu
Drukāts
materiāls
saskaņā
ar
TS
2.8.6.apakšpunktu
Pētījuma kopsavilkums
angļu valodā saskaņā ar
TS 2.8.7.apakšpunktu
Pētījuma prezentācija
saskaņā
ar
TS
2.8.8.apakšpunktu
Preses relīzes projekts
saskaņā
ar
TS
2.8.9.apakšpunktu
5
īsas
ziņas
ar
vizualizāciju saskaņā ar
TS 2.9.2.apakšpunktu
Vismaz 2 infografikas
elektroniskā
formātā
saskaņā
ar
TS
2.9.3.apakšpunktu
2
analītiski
raksti
saskaņā
ar
TS
2.9.1.apakšpunktu
Anotācija saskaņā ar TS
2.8.11.apakšpunktu
Preses
konferences
dalībnieku
saraksts
saskaņā
ar
TS
2.8.10.apakšpunktu

8 mēnešu laikā no
līguma
noslēgšanas brīža
10 mēnešu laikā
no
līguma
noslēgšanas brīža

11 mēnešu laikā
no
līguma
noslēgšanas brīža
11 mēnešu laikā
no
līguma
noslēgšanas brīža

11 mēnešu laikā
no
līguma
noslēgšanas brīža

Nodevumus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pārbaudei tādā formā, kāda šī Nodevuma
nodošanai ir paredzēta Tehniskajā specifikācijā, ievērojot Līguma 3.3.punktā norādītos
termiņus.
Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Nodevuma saņemšanas pārbauda tā atbilstību
Līgumā noteiktajām prasībām. Starpziņojuma, kas ietver pētāmo jautājumu analīzi,
atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām Pasūtītājs pārbauda ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit)
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3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.
3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
3.17.

darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Pasūtītājs, iepriekš elektroniski par to paziņojot
Izpildītājam, var pagarināt Nodevuma atbilstības pārbaudes laiku.
Ja Izpildītāja iesniegtais Nodevums atbilst Līguma prasībām, Pasūtītājs elektroniski informē
Izpildītāju, ka Pasūtītājam nav pretenziju par pārbaudē saņemto Nodevumu.
Pēc Pasūtītāja elektroniskā apstiprinājuma saņemšanas Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu
laikā divos eksemplāros nosūta parakstīšanai Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu, ar
kuru tiek pieņemta attiecīgā Nodevuma izpilde.
Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāpiedalās ne mazāk kā trīs sanāksmēs, semināros
un/vai konferencēs, lai prezentētu pētījuma rezultātus un priekšlikumus Pasūtītāja
darbiniekiem un citu Projekta īstenošanā iesaistīto institūciju pārstāvjiem (Labklājības
ministrija, projekta sadarbības partneri u.c.). Izpildītājs iesniedz izskatīšanai prezentējamo
materiālu elektroniski vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms Pušu atsevišķi saskaņotā
prezentācijas datuma. Ja pusēm neizdodas saskaņot prezentācijas datumu, to nosaka
Pasūtītājs. Pētījuma īstenošanas laikā sanāksmju skaits ar pētījumā iesaistītajām pusēm nav
ierobežots un tiek noteikts, rodoties nepieciešamībai.
Izpildītājs saskaņā ar Līguma 5.3.punktu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam attiecīgā
maksājuma rēķinu kopā ar pieņemšanas – nodošanas aktu par attiecīgajā maksājumā
paredzēto pēdējo Nodevumu. Rēķins izsniedzams tikai par tiem attiecīgajā maksājumā
ietvertajiem Nodevumiem (Līguma 5.3.punkts), kurus Izpildītājs ir izpildījis.
Nodevums tiek uzskatīts par izpildītu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ir informējis
Izpildītāju, ka tam nav pretenziju par pārbaudei saņemto Nodevumu, kā arī Līguma
3.15.punktā norādītajā gadījumā. Nodevums ir pieņemts, kad Puses ir parakstījušas
pieņemšanas-nodošanas aktu par attiecīgu Nodevumu.
Pēc attiecīgā maksājuma par pieņemtajiem Nodevumiem veikšanas, Nodevumi kļūst par
Pasūtītāja īpašumu.
Ja Līguma 3.5.punktā noteiktās Nodevuma pārbaudes laikā ir konstatēta iesniegtā
Nodevuma neatbilstība Līguma nosacījumiem un/vai Tehniskajā specifikācijā noteiktajam,
Pasūtītājs elektroniski izsaka Izpildītājam pretenziju, norādot uz konstatētiem trūkumiem.
Puses elektroniski vienojas par trūkumu novēršanas termiņu. Trūkumu novēršanas termiņš
nevar būt garāks par 10 darba dienām, trūkumu starpziņojumos novēršanas termiņš nevar
būt garāks par 20 darba dienām. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienas pirms trūkumu novēršanas
termiņa beigām var lūgt Pasūtītāju pagarināt trūkumu novēršanas termiņu, minot
pamatojumu šāda pagarinājuma nepieciešamībai. Pasūtītājs, izvērtējot Izpildītāja iesniegto
pamatojumu, var pagarināt trūkumu novēršanas termiņu, bet ne ilgāk kā par 10 (desmit)
darba dienām. Pēc trūkumu novēršanas izdarāma attiecīgā Nodevuma atkārtota pārbaude,
ievērojot Līguma 3.4. – 3.6.punkta noteikumus.
Ja pēc Līguma 3.12.punktā norādītā Nodevuma atkārtotas saņemšanas Pasūtītājs konstatē,
ka Izpildītājs nav novērsis norādītos trūkumus vai konstatē citas Nodevuma neatbilstības
Līguma noteikumiem, kā arī, ja Izpildītājs neiesniedz Nodevumu atkārtotai pārbaudei
noteiktajā termiņā, Pasūtītājs sagatavo un iesniedz Izpildītājam aktu par trūkumiem, nosakot
termiņu to novēršanai un ir tiesīgs piemērot līgumsodu. Ja Pasūtītājs konstatē, ka norādītie
trūkumi nav novērsti, tas var atteikties no Nodevuma pieņemšanas.
Visus trūkumus, kurus Pasūtītājs konstatē Izpildītajā sniegtajā Pakalpojumā, Izpildītājs
novērš uz sava rēķina. Pasūtītājs neatlīdzina izdevumus, kas Izpildītājam radušies, novēršot
Pasūtītāja konstatētus trūkumus.
Ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla Līguma 3.5.punktā noteiktajā termiņā nepaziņo
Izpildītājam par jebkādu Nodevuma neatbilstību vai konstatētiem trūkumiem, tiek uzskatīts,
ka Pasūtītājam nav pretenziju par Nodevumu.
Ja Pasūtītāja vainas dēļ aizkavējas Nodevuma pieņemšana, Puses var vienoties par saistīto
Nodevumu izpildes nosacījumu maiņu.
Izpildītājs nekavējoties elektroniski paziņo Pasūtītājam (Līguma 6.2.punktā minētajam
pārstāvim) par jebkādiem šķēršļiem un problēmām, kas Izpildītājam rodas Pakalpojumu
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izpildes laikā. Šāds paziņojums pats par sevi neatbrīvo no atbildības par Līguma saistību
savlaicīgu izpildi.
3.18. Šīs līguma sadaļas ietvaros par elektronisko komunikāciju tiek uzskatīta informācijas
nosūtīšana uz Līgumā norādīto Pušu pārstāvju e-pasta adresēm.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4. Pušu tiesības un pienākumi
Pasūtītāja tiesības:
4.1.1. saņemt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.1.2. pieprasīt Izpildītājam sniegt informāciju un skaidrojumu par Līguma izpildes gaitu;
4.1.3. sniegt Izpildītājam norādījumus, komentārus un izteikt pretenzijas par Pakalpojuma
sniegšanas gaitā veiktajiem darbiem.
Pasūtītāja pienākumi:
4.2.1. savu iespēju robežās nodrošināt Izpildītāju ar visu nepieciešamo un Izpildītāja
pieprasīto informāciju, dokumentiem, Līguma izpildei nepieciešamo organizatorisko
atbalstu, kā arī nodrošināt Pasūtītāja amatpersonu un citu atbildīgo darbinieku
līdzdalību Līguma izpildē, ciktāl tas ir nepieciešams kvalitatīvai Pakalpojuma
sniegšanai;
4.2.2. savlaicīgi informēt Izpildītāju par apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt
Pakalpojuma sniegšanu;
4.2.3. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību veikt darba rezultātu izvērtēšanu un pieņemšanu;
4.2.4. saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņemt Izpildītāja savlaicīgi, kvalitatīvi, Līguma
un tā pielikumu prasībām atbilstoši sniegto Pakalpojumu un sagatavotos Nodevumus
un veikt samaksu par saņemto Pakalpojumu.
Izpildītāja tiesības:
4.3.1. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemt samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem
sniegto Pakalpojumu;
4.3.2. nepieciešamības gadījumā pieprasīt no Pasūtītāja Pakalpojuma sniegšanai
nepieciešamo informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
Izpildītāja pienākumi:
4.4.1. sniegt Pasūtītājam informāciju un skaidrojumu par Līguma izpildes gaitu;
4.4.2. sniegt Pasūtītājam kvalitatīvu Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos un
izmantojot tā rīcībā esošo tehnisko un programmnodrošinājumu;
4.4.3. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas ietekmē vai var ietekmēt
Pakalpojuma sniegšanu;
4.4.4. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkādas izmaiņas Pakalpojumu izpildē iesaistīto
speciālistu vai apakšuzņēmēju, kas norādīti Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā,
sarakstā;
4.4.5. sniegt Pakalpojumu rūpīgi, profesionāli un prasmīgi;
4.4.6. novērst jebkuru sniegtā Pakalpojuma neatbilstību Līgumā noteiktajā kārtībā, ja
Pasūtītājs informē Izpildītāju par šādu neatbilstību konstatēšanu;
4.4.7. Līguma darbības laikā, kā arī pēc tā termiņa beigām, neizpaust nekādu ar Līguma
izpildi vai Pasūtītāju, vai tā darbību saistītu konfidenciālu informāciju, kura tam
uzticēta, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs ir sniedzis rakstisku piekrišanu šādas
informācijas atklāšanai;
4.4.8. Līgumam izbeidzoties vai Līguma pārtraukšanas gadījumā, nodot Pasūtītajam visu
dokumentāciju, kas izstrādāta, sniedzot Pakalpojumu, kā arī dokumentāciju un
materiālās vērtības, kas saņemtas no Pasūtītāja Pakalpojuma sniegšanai.
Puses apņemas nekavējoties elektroniski informēt viena otru par jebkādām grūtībām
Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Pakalpojumu sniegšanu un Līguma
izpildi. Šāds paziņojums pats par sevi neatbrīvo Puses no atbildības par Līguma saistību
savlaicīgu izpildi.
5

5.1.

5. Norēķinu kārtība
Līguma 1.2.punktā norādītā Līguma summa sastāv no šādām maksājumu daļām:

Nr.
p.k.

Maksājums

1.

Avansa maksājums no Līguma summas

2.

3.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

6.1.
6.2.

6.3.

Attiecīgie Nodevumi,
par kuriem tiek
parakstīts pieņemšanas
– nodošanas akts,
norādot posmu, uz kuru
attiecas Nodevums
1.

Maksājums par iepirkuma pētījuma
veikšanu pēc gala ziņojuma
apstiprināšanas
Gala maksājums par iepirkuma
materiāla izdošanu un rezultātu
izplatīšanas un sabiedrības
informēšanas aktivitātēm
KOPĀ:

2., 3., 4., 5., 6. un 7.

8., 9. un 10.

Cena EUR (bez PVN)

8386,00
26564,00

6980,00

41930,00

Avansa maksājumu, kas norādīts Līguma 5.1.punktā, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 20
(divdesmit) darba dienu laikā pēc avansa rēķina saņemšanas no Izpildītāja un pieņemšanasnodošanas akta savstarpējās parakstīšanas par 3.3.punktā norādīto pirmo Nodevumu.
Otro un trešo maksājumu, kas norādīts Līguma 5.1.punktā¸ Pasūtītājs samaksā Izpildītājam
20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas no Izpildītāja un
pieņemšanas – nodošanas akta savstarpējās parakstīšanas par attiecīgajā maksājumā
paredzēto pēdējo nodevumu.
Rēķini vai pavadzīmes, kurus Izpildītājs izsniedz Pakalpojuma sniegšanas gaitā, tiek
sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un nosūtīti uz Pasūtītāja
adresi Kr. Valdemāra ielā 17-17, Rīgā, LV-1010.
Pasūtītājs veic attiecīgus maksājumus tikai par Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem
darbiem.
Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja
bankas kontu.
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu uz
Izpildītāja kontu.
6. Pušu pārstāvji un Pušu sadarbība
Līguma kvalitatīvākai izpildei un komunikācijas nodrošināšanai katra no Pusēm nozīmē
vienu vai vairākus pārstāvjus.
Pasūtītāja nozīmētais pārstāvis: Sarmīte Rūtiņa-Rūtenberga, tālrunis: +371 29385596, epasts: Sarmite.Rutina-Rutenberga@vdi.gov.lv, pasta adrese: K.Valdemāra iela 17-17, Rīga,
LV-1010. Pasūtītāja pārstāvis Līgumā ietvaros ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā saskaņot Izpildītāja
nodevumus, sniegt Izpildītājam norādījumus par Pakalpojuma izpildi, iesniegt Izpildītājam
paziņojumus (izņemot paziņojumu par atkāpšanos no Līguma), norādīt Izpildītājam uz
iesniegto Nodevumu nepilnībām un trūkumiem, saskaņot ar Izpildītāju apakšuzņēmēju un
speciālistu nomaiņu vai piesaistīšanu, saskaņot ar Izpildītāju citus jautājumus, kas izriet no
Līguma, ja Līgumā nav noteikts savādāk.
Izpildītāja nozīmētais pārstāvis: __________, tālrunis: +371 _________, e-pasts:
_________, pasta adrese: __________. Izpildītājs apliecina, ka Izpildītājs ir sasniedzams,
lietojot šajā punktā norādītos saziņas līdzekļus, un ka Izpildītājs apņemas katru dienu
pārbaudīt norādīto e-pastu. Izpildītāja pārstāvis Līgumā ietvaros ir tiesīgs Izpildītāja vārdā
iesniegt saskaņošanai Pasūtītājam Nodevumus un to labojumus, vienoties ar Pasūtītāju par
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6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.
8.2.

trūkumu un nepilnību novēršanas termiņiem, iesniegt ziņas par piesaistāmiem vai
nomaināmiem apakšuzņēmējiem un speciālistiem, iesniegt Pasūtītājam paziņojumus.
Ja kāda no Pusēm nomaina savu pārstāvi vai mainās šī pārstāvja saziņas līdzekļi, tā rakstiski
informē par to otro Pusi, nosūtot paziņojumu otras puses pārstāvim trīs darba dienu laikā
pēc tam, kad šādas izmaiņas notikušas. Ja kāda no Pusēm nav paziņojusi otrai Pusei par sava
pārstāvja nomaiņu vai izmaiņām pārstāvja saziņas līdzekļos, tā nevar izmantot šādu izmaiņu
faktu kā pamatojumu tam, ka tā nebija saņēmusi kādu informāciju no otras Puses vai nebija
savlaicīgi informēta, ja šāda informācija saskaņā ar Līgumu bija nododama, izmantojot Pušu
pārstāvju saziņas līdzekļus.
Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot Nodevumu
iesniegšanu), ja Līgumā nav noteikts savādāk, tiek iesniegta rakstiski vai elektroniski ar
drošu elektronisko parakstu. Šajā Līguma punktā noteiktie paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti
uz Līguma 6.2. un 6.3.punktā norādītajām adresēm.
7. Speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņa
Izmaiņas Pakalpojumu izpildē iesaistīto speciālistu vai apakšuzņēmēju, kas norādīti
Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā un kuriem iepirkuma Nolikumā noteiktas kvalifikācijas
prasības, sarakstā var veikt tikai pēc rakstiska saskaņojuma ar Pasūtītāju. Jaunā speciālista
vai apakšuzņēmēja kvalifikācijai un pieredzei ir jābūt līdzvērtīgai ar aizstājamā speciālista
vai apakšuzņēmēja kvalifikāciju un pieredzi.
Izpildītājs Līguma 7.1.punktā minēto speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai iesaistei
iesniedz Pasūtītājam šādus dokumentus:
7.2.1. informāciju par speciālistiem un/vai apakšuzņēmēju, kuru paredzēts iesaistīt Līguma
izpildē, atbilstoši iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām;
7.2.2. kvalifikāciju un pieredzi apliecinošos dokumentus atbilstoši iepirkuma
dokumentācijā noteiktajām prasībām.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus,
saskaņā ar Līguma 7.1.punktu, izskata Izpildītāja saskaņošanai iesniegtās izmaiņas
speciālistu vai apakšuzņēmēju sarakstā un sniedz atbildi Izpildītājam.
Pasūtītājs neakceptē Līguma 7.1.punktā minēto speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai
iesaisti, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.4.1. nav iesniegti visi kvalifikāciju apliecinošie dokumenti;
7.4.2. Izpildītāja piedāvātie speciālisti vai apakšuzņēmējs neatbilst tām iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz pakalpojumu
īstenošanā iesaistītajiem Izpildītāja speciālistiem vai apakšuzņēmējiem;
7.4.3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu
savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz
kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs sniedzis atsauci, apliecinot savu atbilstību
iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
7.4.4. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst kādam no Publisko iepirkumu likuma 42.panta
pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
Apakšuzņēmēju pieaicināšana Pakalpojuma izpildē neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par
Līguma izpildi kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus
un saistības.
8. Līguma izpilde
Izpildītājs nodrošina, ka speciālisti, kuri Līguma izpildes laikā veic Pakalpojumu, atbilst
iepirkuma nolikumā noteiktajai kvalifikācijai.
Izpildītājs būs izpildījis Līguma saistības pēc pilnīgas Pakalpojumu sniegšanas, ko apliecina
Pušu parakstīti Nodevumu pieņemšanas – nodošanas akti.
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8.3.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

Pasūtītājs būs izpildījis Līguma saistības pēc 1.2.punktā minētās Līguma summas samaksas,
ja vien Līgums netiek izbeigts pirms tā darbības termiņa beigām, pamatojoties uz Līguma
12.1.punktu.
9. Pušu atbildība
Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam ar Līguma noteikumu
pārkāpumu, tajā skaitā, ja Izpildītājs nav sniedzis Pakalpojumu Līguma noteiktajā termiņā
vai sniedzis to nekvalitatīvi.
Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam tikai tiešos zaudējumus, kuri Izpildītājam radušies
Pasūtītāja vainas dēļ.
Ja Izpildītājs nav ievērojis Līguma 3.3.punktā nolīgto Nodevuma pārbaudei iesniegšanas
termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no attiecīga
Nodevuma cenas, kas ir norādīta Izpildītāja finanšu piedāvājumā, par katru nokavējuma
dienu, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīga Nodevuma cenas.
Līguma 3.13.punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam
līgumsodu 10 % apmērā no attiecīga Nodevuma cenas, kas ir norādīta Izpildītāja finanšu
piedāvājumā.
Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs ir veicis Pakalpojuma izpildē iesaistīto
speciālistu, institūcijas vai apakšuzņēmēju maiņu, neievērojot Līguma 7.nodaļā noteikto
kārtību, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma
1.2.punktā norādītās Līguma summas un noteikt termiņu šī pārkāpuma novēšanai.
Ja Pasūtītājs kavē samaksas termiņu kādam maksājumam, kuru saskaņā ar Līguma
noteikumiem tam bija jāveic, Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5 %
apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no
kavētā maksājuma summas.
Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 12.1.1.punktā minētajiem apstākļiem un tas ir
radījis zaudējumus Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja zaudējumu
atlīdzību.
Gadījumā, ja Pasūtītājs izmanto Līguma noteiktās vienpusējās atkāpšanas tiesības,
Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam Līguma 5.1.punktā noteiktos no Pasūtītāja saņemtos
maksājumus tajā daļā, kas pārsniedz uz atkāpšanās brīdi saskaņoto Nodevumu cenu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
10. Konfidencialitāte
Visa un jebkāda informācija, ko Puse sniedz otrai Pusei Līguma izpildes laikā, vai arī tā
atklājas pildot Līguma saistības, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šī informācijas
daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par puses darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām,
tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuālā un jebkurā citā veidā
uzglabāta informācija, kā arī informācija par Līguma izpildi tiek atzīta un uzskatīta par
konfidenciālu.
Izpildītājam nav tiesību izpaust informāciju, kas Pakalpojuma sniegšanas laikā gūta no
Pasūtītāja, trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.
Izpildītājam ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un
aizsardzību.
Izpildītājam nav atļauts izmantot Pasūtītāja vārdu, kā arī pašu dalību Līguma izpildē savas
komercdarbības reklamēšanas nolūkos.
Līguma ietvaros konfidenciālo informāciju ir tiesīgs izmantot tikai Izpildītājs un tā
speciālisti, ja vien Līgumā nav noteikts savādāk, vai Puses Līguma darbības laikā rakstiski
nevienojas citādi.
Pušu pienākums ir nodrošināt, ka tā darbinieki, kuri izmantos otras Puses konfidenciālo
informāciju, saņems un izmantos to vienīgi šī Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai
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10.6.

10.7.
10.8.

10.9.

nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas konfidencialitātes
saistības, kādas ir noteiktas Izpildītājam šajā Līgumā.
Pušu informācijas izpaušana netiks uzskatīta par šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja
informācija tiek izpausta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos,
apjomā un kārtībā.
Šīs Līguma sadaļas noteikumi ir spēkā arī pēc Līguma darbības termiņa beigām vai, tam
zaudējot spēku, bez termiņa ierobežojumiem.
Šīs Līguma sadaļas noteikumi nekādā gadījumā nav attiecināmi uz Pasūtītāja tiesībām brīvi
rīkoties ar jebkuriem un jebkādas formas materiāliem un citiem Pakalpojuma ieviešanas
laikā iegūtajiem rezultātiem, kurus šī Līguma izpildes gaitā Izpildītājs ir sagatavojis un
nodevis Pasūtītājam. Pasūtītājam materiālu un citu Pakalpojuma ieviešanas laikā iegūto
rezultātu izmantošanai nav nepieciešama Izpildītāja rakstiska piekrišanas saņemšana. Šādi
materiāli ir izmantojami tikai ar norādi, kas ir šā materiāla autors.
Pušu informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un
vienīgi šādos gadījumos:
10.9.1. informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama
neatkarīgi no Pusēm (tādējādi nav attiecināms uz gadījumiem, kad informācija kļūst
pieejama Līguma noteikumu neizpildes rezultātā Izpildītāja vai tā speciālistu rīcības
dēļ);
10.9.2. informācija saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir atklāta vai
valdības, valsts vai pašvaldību iestādes to noteikušas par atklātu;
10.9.3. informācija, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, ir jānodod
valsts vai pašvaldību iestādēm, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos šīm iestādēm
dotajām tiesībām padara saņemto informāciju par atklātu un publiski pieejamu;
10.9.4. informācija oficiāli ir publicēta Pasūtītāja vai Izpildītāja interneta mājaslapā, preses
izdevumos, grāmatās, publiski pieejamos informatīvos katalogos, bukletos,
informatīvos iespiedmateriālos un reklāmās.

11. Intelektuālā īpašuma tiesības
11.1. Šī Līguma izpratnē intelektuālais īpašums ir ne tikai autortiesības, bet arī visas citas
intelektuālā īpašuma tiesības, kas ir attiecināmas uz Pakalpojuma ieviešanas procesu vai tā
laikā sagatavotajiem Nodevumiem un citiem Pakalpojuma rezultātiem vai to atsevišķām
daļām, kas ir intelektuālā īpašuma tiesību objekti.
11.2. Izpildītājs apliecina, ka ne Pakalpojuma ieviešanas procesā, ne arī tā laikā sagatavotie
Nodevumi un citi rezultāti vai to atsevišķas daļas, kas ir intelektuālā īpašuma tiesību objekti,
nepārkāpj vai neaizskar nekādas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, ko attiecīgā
Pakalpojuma izstrādes procesā vai tā laikā sagatavotais Nodevums un citi darba rezultāti vai
to atsevišķas daļas ietver vai varētu ietvert. Izpildītājs apliecina, ka tas ir ieguvis intelektuālā
īpašuma tiesības, kas nepieciešamas Pakalpojuma ieviešanai un Līgumā noteikto
Nodevumu un citu Pakalpojuma rezultātu sagatavošanai tādā apmērā, kas ir pietiekams
Līgumā noteikto saistību izpildei, kā arī nodrošina Pasūtītājam pilnīgu rīcību ar
Pakalpojuma ieviešanas procesā radīto rezultātu to turpmākajā izmantošanā, ņemot vērā
šajā Līgumā noteiktos izņēmumus.
11.3. Ar šo Līgumu Pasūtītājs iegūst visas un jebkādas intelektuālā īpašuma tiesības, ko ietver vai
varētu ietvert Pakalpojuma ieviešanas laikā radītie un saskaņā ar Līguma nosacījumiem
pieņemtie Nodevumi un citi Pasūtītājam nodotie Pakalpojuma rezultāti vai to atsevišķas
daļas, savukārt Izpildītājs apliecina, ka tas nepretendē ne uz kādām intelektuālā īpašuma
tiesībām vai līdzdalību intelektuālajā īpašumā un pilnībā atzīst visas Pasūtītāja tiesības uz
intelektuālo īpašumu, ko ietver vai varētu ietvert Pakalpojuma ieviešanas laikā radītie un
saskaņā ar Līguma nosacījumiem pieņemtie Nodevumi un citi Pasūtītājam nodotie
materiāli. Gadījumā, ja pret Pasūtītāju tiks vērstas trešo personu prasības par intelektuālā
īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas tieši vai netieši saistītas ar Pakalpojuma ieviešanas laikā
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radīto Nodevumu un citiem Pakalpojuma rezultātiem vai to atsevišķām daļām, tad
Izpildītājs ir atbildīgs par trešo personu prasībām un uzņemas visu atbildību šajā sakarā.
11.4. Izpildītājs garantē, ka Pakalpojuma ieviešanā nav pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi un
uzņemas pilnu atbildību par trešo personu autortiesību ievērošanu Līguma izpildē.
11.5. Visi Pakalpojuma ieviešanas rezultātā iegūtie dati visos to formātos ir Pasūtītāja ekskluzīvs
īpašums bez laika termiņa un teritorijas ierobežojuma, un Pasūtītājs var brīvi rīkoties ar to,
nesaskaņojot ar Izpildītāju.
11.6. Pasūtītājs drīkst nodot tālāk trešajām personām 11.1.punktā ietvertās tiesības.
12. Līguma izbeigšana, Līguma grozīšana un strīdu izskatīšana
12.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam
14 dienas iepriekš, šādos gadījumos:
12.1.1. ja Pasūtītājs atsakās no Nodevuma pieņemšanas Līguma 3.13.punktā minētājā
situācijā;
12.1.2. ja Izpildītājs neiesniedz Līguma 3.3.punktā minēto pirmo Nodevumu 6 (sešu)
nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas vai Pasūtītājs nav pieņēmis šo
Nodevumu Līguma 3.13.punkta kārtībā;
12.1.3. Izpildītājs kavē Nodevuma nodošanu ilgāk par 30 (trīsdesmit dienām);
12.1.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
12.1.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz
vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai
kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
12.1.6. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības;
12.1.7. ja nav iespējams sazināties ar Izpildītāju ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;
12.1.8. ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā laikā nav novērsis Līguma 9.5.punktā minēto
pārkāpumu;
12.1.9. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
12.1.10. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību
vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu
korekciju vairāk nekā 25 % apmērā no līguma summas;
12.1.11. ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas
perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai
atņemts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot
Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
12.1.12. ja ir stājies spēkā tāds Ministru kabineta, Finanšu ministrijas, Labklājības
ministrijas vai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pieņemtais lēmums par
Eiropas Savienības fondu projekta finansējumu, kas būtiski ierobežo Pasūtītāja
iespējas izpildīt no Līguma izrietošās saistības.
12.2. Līgumu var papildināt vai grozīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto.
Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas
rakstiski un tās parakstījušas abas Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.3. Pasūtītājs var grozīt tehniskajā specifikācijā noteikto darba uzdevumu un nodevumus
raksturojošo kvantitatīvo rādītāju vērtības 10% (desmit procentu) robežās tikai šādos
gadījumos:
12.3.1. pakalpojuma izpildes laikā stājas spēkā izmaiņas normatīvajos aktos, kas pēc
būtības neietekmē Līgumā noteiktā Pakalpojuma rezultātu;
12.3.2. Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ zudusi nepieciešamība pēc visa Līgumā minētā
Pakalpojuma izpildes, kā rezultātā samazinās veicamā Pakalpojuma apjoms;
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12.3.3. ja no Pusēm neatkarīgu un objektīvu apstākļu dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt
noteiktajā termiņā vai apjomā un pagarināt Līgumu uz termiņu, kādā pastāv šie
apstākļi.
12.4. Pasūtītājs var grozīt Līgumu 10% (desmit procentu) robežās no Līguma summas Publisko
iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā tikai šādos gadījumos:
12.4.1. pakalpojuma izpildes laikā tiek mainītas Pakalpojuma izpildes tehniskās prasības
vai stājas spēkā izmaiņas normatīvajos aktos, kas pēc būtības neietekmē Līgumā
noteiktā Pakalpojuma rezultātu;
12.4.2. nepieciešams veikt papildus darbus, kas nepārsniedz 10% (desmit procenti) no
Līguma summas;
12.4.3. Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ zudusi nepieciešamība pēc visa Līgumā minētā
Pakalpojuma izpildes, kā rezultātā samazinās veicamā Pakalpojuma apjoms;
12.4.4. ja no Pusēm neatkarīgu un objektīvu apstākļu dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt
noteiktajā termiņā vai apjomā un pagarināt Līgumu uz termiņu, kādā pastāv šie
apstākļi.
12.5. Strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanos
noformē rakstiski un tā stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar panākt vienošanos sarunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu
laikā, tad strīds risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas
Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.
12.6. Strīdi vai domstarpības Pušu starpā neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā paredzēto saistību
izpildes.
12.7. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas
varas rezultātā, kuru nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramās varas apstākļiem
pieskaitāmi - stihiskas nelaimes, kari, militārās operācijas, blokādes, varas un pārvaldes
institūciju rīcība, politiskā situācija. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par
nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes
kavējumus, kā arī Izpildītāja apakšuzņēmēju kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet
tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus un streikus.
12.8. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra
Puse rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
12.9. Nepārvaramas varas gadījumā Līgumā noteiktais samaksas termiņš, neveicot līgumsoda
aprēķinu, tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas
apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi.
12.10. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā mēnesi, katrai no Pusēm ir
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līguma izbeigšanas pamats ir nepārvarama vara,
nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.

13.1.
13.2.

13.3.
13.4.

13. Citi noteikumi
Līgums stājās spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāinformē otra Puse par jebkurām
izmaiņām saimnieciskajā darbībā, t.sk. par juridiskās adreses vai bankas konta nomaiņu, par
reģistrēšanu vai izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta vai no ārvalstī līdzvērtīgas
iestādes, ja Izpildītājs ir reģistrēts ārvalstī, ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo
personu reģistra, kontaktpersonu maiņu, kā arī par saimnieciskās darbības apturēšanu,
maksātnespējas vai bankrota procedūras uzsākšanu.
Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstveidā, Pusēm tos parakstot.
Līguma grozījumi ir spēkā no parakstīšanas dienas un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Līgums sagatavots divos eksemplāros ar diviem pielikumiem (1.pielikums iepirkuma
tehniskais piedāvājums un 2.pielikums iepirkuma finanšu piedāvājums). Viens Līguma
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eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija un Tehniskais piedāvājums uz 28 lapām.
2. Finanšu piedāvājums uz 3 lapām.
14. Pušu paraksti un rekvizīti
Pasūtītājs:
Valsts darba inspekcija
Reģ. Nr.90000032077
Kr. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV08TREL218039702100B

Izpildītājs:
Nodibinājums “Baltic Institute of
Social Sciences”
Reģ.Nr. 50008084991
Pīkola iela 31-4, Rīga, LV-1006
Nordea Bank Finland
Kods: NDEALV2X
Konta Nr. LV44NDEA0000083415298

_____________________
R.Lūsis

_______________________
E.Kļave
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