Pasūtītāja Līguma reģ.Nr.______________
Izpildītāja Līguma reģ.Nr. S-19/2018
Līgums
par Lifenet datu pārraides apstrādes sistēmas uzturēšanas pakalpojuma iegādi
Rīgā,

2018.gada 23.oktobrī

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktores
Lienes Cipules personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1480 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nolikums” un
pamatojoties uz Veselības ministrijas 2017.gada 22.decembra rīkojumu Nr.13-04/ 434, un
SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, tās valdes locekļa Dēvija Zīvera
personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi turpmāk tekstā „Puses”,
saskaņā ar iepirkuma „Par Lifenet datu pārraides apstrādes sistēmas uzturēšanas
pakalpojuma iegādi” (iepirkuma identifikācijas numurs NMPD 2018/54), turpmāk - Iepirkums,
rezultātiem noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk -Līgums:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs apņemas Līguma darbības laikā veikt Pasūtītāja Lifenet datu pārraides
apstrādes sistēmas, turpmāk -Sistēma, uzturēšanu un Sistēmas izmaiņu realizāciju,
turpmāk - Līguma darbi, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Tehnisko piedāvājumu
(1.pielikums), Finanšu piedāvājumā (2.pielikums) norādītajām cenām un Līguma
noteikumiem.
1.1. Sistēmas uzturēšanas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma spēkā stāšanās
dienas.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.
Līgumcena un norēķinu kārtība
Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 29 900,00 (divdesmit deviņi
tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 6 279,00
(seši tūkstoši divi simti septiņdemit deviņi euro, 00 centi), kopā ar pievienotās vērtības
nodokli Līgumcena ir EUR 36 179,00 (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts septiņdesmit
deviņi euro, 00 centi);
2.1.1. Kopēja cena par Sistēmas 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu uzturēšanu bez pievienotās
vērtības nodokļa ir EUR 29 400.00 (divdesmit deviņi tūkstoši četri simti euro, 00
centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 6 174,00 (seši tūkstoši viens simts
septiņdesmit četri euro, 00 centi), kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir EUR
35 574,00 (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro, 00 centi);
2.1.2. Kopēja cena par Sistēmas izmaiņu realizāciju ir EUR 500,00 (pieci simti euro, 00
centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR 105,00 (viens simts pieci euro, 00
centi), kopā ar pievienotās vērtības nodokli ir EUR 605,00 (seši simti pieci euro, 00
centi).
Līgumcenā ietilpst visi nodokļi, maksājumi un citi izdevumi, kuri maksājami sakarā ar
Līguma saistību izpildi.
Pievienotās vērtības nodoklis aprēķina atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu
jomu regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, pievienotās vērtības nodokļa likme
tiek piemērota saskaņā ar Līguma darbu veikšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus Līgumā.
Sistēmas uzturēšanas apmaksa tiek veikta reizi trijos mēnešos pēc attiecīgā uzturēšanas
trīs mēnešu perioda pieņemšanas, sadalot Sistēmas 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu
uzturēšanas kopējo cenu 12 (divpadsmit) vienādās daļās.
Sistēmas izmaiņu realizācijas apmaksa tiek veikta pēc pieņemšanas nodošanas akta
(Līguma 3.1.2.1.punkts) parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

2.6. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja iesniegtos rēķinus 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc to
iesniegšanas.
2.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā nauda ir iemaksāta Izpildītāja norādītajā
bankas kontā.
2.8. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs norāda rēķinā Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru.
3.
Līguma darbu pieņemšanas kārtība
3.1. Līguma ietvaros tiek pieņemti nodevumi šādā kārtībā:
3.1.1. Sistēmas ceturkšņu uzturēšanas nodevumi:
3.1.1.1. Pēc uzturēšanas ceturkšņa beigām Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta
Pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktu par attiecīgā uzturēšanas nodevuma
izpildes pabeigšanu un tam atbilstošu rēķinu. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu
laikā veic uzturēšanas nodevuma pieņemšanu.
3.1.1.2. Ja uzturēšanas nodevuma pieņemšanas laikā nav konstatētas neatbilstības
Līguma noteikumiem, Pasūtītājs paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu un
apmaksā rēķinu Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja uzturēšanas nodevuma
pieņemšanas laikā ir konstatētas neatbilstības Līguma noteikumiem, Pasūtītājs
par to rakstiski informē Izpildītāju un uzturēšanas nodevuma pieņemšanu veic
pēc šo neatbilstību novēršanas.
3.1.2. Sistēmas izmaiņu realizācijas nodevumi:
3.1.2.1. Pēc Sistēmas izmaiņu realizācijas Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nosūta
Pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktu par attiecīgā Sistēmas izmaiņu
realizācijas nodevuma izpildes pabeigšanu un tam atbilstošu rēķinu. Pasūtītājs 5
(piecu) darba dienu laikā veic Sistēmas izmaiņu realizācijas nodevuma
pieņemšanu.
3.1.2.2. Ja Sistēmas izmaiņu realizācijas nodevuma pieņemšanas laikā nav konstatētas
neatbilstības Līguma noteikumiem, Pasūtītājs paraksta pieņemšanas-nodošanas
aktu un apmaksā rēķinu Līgumā noteiktajā kārtībā. Ja Sistēmas izmaiņu
realizācijas nodevuma pieņemšanas laikā ir konstatētas neatbilstības Līguma
noteikumiem, Pasūtītājs par to rakstiski informē Izpildītāju.
3.1.3. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma 3.1.1.1 un 3.1.2.1.punktā minēto
dokumentu saņemšanas, Pasūtītājs nav pieņēmis nodevumu, informējis Izpildītāju
par neatbilstībām vai rakstiski iesniedzis Izpildītājam motivētu lūgumu nodevuma
pieņemšanas termiņa pārcelšanai, tiek uzskatīts, ka nodevums ir akceptēts
bezierunu kārtībā un Pasūtītājam nav iebildumu par tā kvalitāti;
3.1.4. Nodevums tiek uzskatīts par pieņemtu ar attiecīgu pieņemšanas–nodošanas akta
parakstīšanu un ir pamats rēķina apmaksas veikšanai.
3.2. Ja Pasūtītāja un Izpildītāja starpā rodas strīds par nodevuma izpildes atbilstību Līgumam,
Puses vienojas par ekspertīzes veikšanu, kuru pasūta savstarpēji saskaņotai neitrālai
trešajai personai. Ekspertīzes izdevumus sedz vainīgā puse.
3.3. Ja Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs pieprasa veikt sākotnēji neparedzētu darbu vai izdarīt
izmaiņas Sistēmā, tad Puses savstarpēji saskaņo atbilstošās darbu apjomu/izmaksu un
izpildes termiņu izmaiņas, par ko rakstiski vienojas attiecīgā protokolā, kurš tiek uzskatīts
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Aprēķiniem izmanto Līguma Finanšu piedāvājumā
(2.pielikums) definēto Sistēmas izmaiņu realizācijas stundas cenu.
4.

Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Izpildītāja atbildība:
4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Līguma priekšmeta izpildi Līgumā paredzētajā termiņā,
apjomā un kvalitātē.
4.1.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam sakarā ar
Līguma noteikumu pārkāpumu.
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4.2. Pasūtītāja atbildība:
4.2.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu saistību pienācīgu izpildi;
4.2.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par akceptētiem nodevumiem Līgumā
noteiktajos termiņos un kārtībā.
4.3. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 3.1.punktā noteiktos termiņus, tiek noteikts Līgumsods 0,1%
apmērā no attiecīgā darba (nodevuma) kopējās summas par katru kavējuma dienu, ja
nokavējums radies Izpildītāja vainas dēļ.
4.4. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Līguma darbiem Līguma 2.6. punktā norādītajā termiņā,
tad Pasūtītājs maksā Līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi nenomaksātās summas ar
pievienotās vērtības nodokli par katru nokavēto dienu.
4.5. Aprēķinātais līgumsods par katru pārkāpumu nepārsniedz 10% no kopējās līgumcenas.
4.6. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas
izpildes.
5.
Līguma darbu garantija
5.1. Izpildītājs garantē Līguma darbu (nodevumu) kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem
un Tehniskajam piedāvājumam visā Līguma darbības laikā. Garantijas periods atbilstoši
Tehniskajam piedāvājumam tiek skaitīts no darba (nodevuma) pieņemšanas – nodošanas
akta parakstīšanas dienas.
5.2. Ja Līguma darbos (nodevumos) tiek atklātas neatbilstības un kļūdas Līguma darbības
laikā, tad Izpildītāja pienākums ir tās novērst bez papildus samaksas saskaņā ar Iepirkuma
dokumentācijā un Izpildītāja piedāvājumā noteiktajiem garantijas noteikumiem.
6.
Konfidencialitāte
6.1. Attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru informāciju, kas sniegta sakarā ar Līgumu un ko
informācijas sniedzējs ir apzīmējis kā konfidenciālu, informācijas saņēmējs apņemas:
6.1.1. aizsargāt konfidenciālo informāciju saprātīgā un piemērotā veidā vai saskaņā ar
piemērojamajiem profesionālajiem standartiem;
6.1.2. izmantot konfidenciālo informāciju tikai, lai pildītu savas Līgumā noteiktās
saistības;
6.1.3. sniegt konfidenciālo informāciju tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai pildītu
savas Līgumā noteiktās saistības.
6.2. Iepriekšējais Līguma punkts neattiecas uz informāciju, kas ir publiska, jau zināma
informācijas saņēmējam, bez ierobežojumiem jau atklāta trešajai personai vai atklāta
saskaņā ar likuma prasībām.
6.3. Konfidencialitātes noteikumi ir saistoši arī Pušu darbiniekiem un trešajām personām,
kuras tieši vai netieši iesaistītas Pušu sadarbībā. Ja kāda no Pusēm neievēro noteikumus
par konfidencialitāti, tā ir pilnā mērā atbildīga par otrai Pusei tādā veidā radītajiem
zaudējumiem.
7.
Autortiesības
7.1. Līdz ar Sistēmas izmaiņu realizācijas akceptēšanu Pasūtītājs saņem uz neierobežotu laiku
neekskluzīvas Sistēmas izmaiņu realizācijas lietošanas tiesības savām vajadzībām
attiecīgā Līgumā noteiktajam vienlaicīgo lietotāju skaitam atbilstoši Līguma
nosacījumiem. Pasūtītājs var kopēt un bez ierobežojumiem savām vajadzībām lietot ar
Sistēmas izmaiņu realizāciju saistīto dokumentāciju (t.sk. programmatūras prasību
specifikāciju, lietotāju rokasgrāmatu, administratora rokasgrāmatu u.c.), kā arī lasīt un
kopēt Sistēmas uzkrāto informāciju.
7.2. Līdz ar Sistēmas izmaiņu realizāciju nodošanu ekspluatācijā Izpildītājs nodod
Pasūtītājam visas autora mantiskās tiesības uz Līguma izpildes ietvaros radītajiem
autortiesību objektiem, kas radīti specifiski Pasūtītāja vajadzībām, un kas nav daļa no
standarta programmatūras vai standarta dokumentācijas. Izpildītājs nodod Pasūtītājam
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šajā punktā minētās autora mantiskās tiesības uz attiecīgo autortiesību objektu bez
papildu atlīdzības.
7.3. Piegādātājs apņemas nodrošināt, ka Līguma izpildes laikā radīto autortiesību objektu
autori 25 gadu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas neizmantos savas personiskās
tiesības izlemt vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots, atsaukt darbu, tiesības uz
darba neaizskaramību un pretdarbību attiecībā uz Līguma ietvaros radītajiem
nodevumiem, uz kuriem autora mantiskās tiesības tiks nodotas Pasūtītājam. Izpildītājs
apliecina, ka ir nodrošinājis šī nosacījuma atbilstību attiecībā uz visām Līguma izpildē
iesaistītajām fiziskajām personām – autoriem, neatkarīgi no tā vai tās pārstāv Piegādātu,
Izpildītāja apakšuzņēmējus vai personu apvienību.
7.4. Izpildītājs pilnā mērā saglabā savas autortiesības uz Izpildītājam vai trešajām pusēm
piederošajiem vai radītajiem un Līguma ietvaros izstrādātajos nodevumos tieši vai netieši
izmantotajiem vai ietilpstošajiem universālajiem komponentiem, kuri nav specifiski šim
Projektam (gatava lietojumprogrammatūra, sistēmprogrammatūra, programmatūras
bibliotēkas, metodoloģijas, dokumentu sagataves, darba programmas u.c. prasmes).
7.5. Pasūtītājs apņemas šos universālos komponentus izmantot tikai Līguma ietvaros radīto
nodevumu uzturēšanā un pilnveidošanā atbilstoši šo komponenšu licenču nosacījumiem
ciktāl tie nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem. Universālās komponentes licences
nosacījumi nevar radīt jaunas saistības Pasūtītājam, kas nav noteiktas Līgumā.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.
Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus.
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski
brīdinot Izpildītāju un norādot Līguma izbeigšanas objektīvus iemeslus.
Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē Izpildītāja izpildīto un
akceptēto darbu apmaksu vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas.
Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties.
Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.
Līguma pirmstermiņa izbeigšanās gadījumā, ja tas noticis Izpildītāja pārkāpumu vai
Izpildītāja lūguma dēļ, Izpildītājs nesaņem samaksu par veiktajiem darbiem.
Līguma pirmstermiņa izbeigšanās gadījumā, ja tas noticis Pasūtītāja būtisku pārkāpumu
dēļ vai pēc Pasūtītāja lūguma, Pasūtītājs maksā Līguma gala norēķinu, kas tiek aprēķināts
pēc Izpildītāja faktiski uz to brīdi patērētā darba apjoma finanšu apjoma.

9.
Nepārvarama vara
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība
sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda,
kādā termiņā, pēc viņas uzskata, ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto
Līguma saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno
izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
10. Strīdu izskatīšanas kārtība
10.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt
savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – tiesā.
10.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
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11.1.

11.2.
11.3.

11.4.
11.5.
11.6.

11.7.
11.8.

11.9.

11.
Citi noteikumi
Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie nav pretrunā
Publisko iepirkumu likuma 61. panta regulējumam un ir noformēti rakstveidā, tos
parakstot abu Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem
Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir noformēti
rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroti pārstāvji.
Ja Sistēmas izmaiņām ir licence, pamācības, lietošanas instrukcijas, tehniskā vai cita
dokumentācija, tad šāda dokumentācija Izpildītājam jāpiegādā latviešu valodā kopā ar
darba (nodevuma) piegādi.
Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai,
bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā:
11.6.1. No Pasūtītāja puses:
Vārds, uzvārds: Evija Ramiņa
Tālrunis: 67337057
Fakss: 67709176
E-pasts: evija.ramina@nmpd.gov.lv
11.6.2. No Izpildītāja puses:
Vārds, uzvārds: Juris Rauziņš
Tālrunis: 2945 2209
Fakss: 6784 0357
E-pasts: admin@abtechnology.lv
Visi paziņojumi un uzaicinājumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma 12. punkts),
ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi.
Mainot juridiskās adreses vai bankas rekvizītus, Pusei par notikušajām izmaiņām otrai
Pusei ir jāpaziņo 5 (piecu) darba dienu laikā. Pretējā gadījumā vainīgā Puse pilnībā
atlīdzina otrai Pusei nodarītos vai tādējādi radušos zaudējumus.
Līgums ar pielikumu sastādīts latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

12.Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzībasSIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju
dienests
Korporācija”
Reģ.Nr.: LV 90009029104
Reģ. Nr. LV50003399781
Adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV – 1013
Jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 62, Rīga,
LV-1039
Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Banka: A/S Citadele
Kods: TRELLV22
Konts: LV06PARX0016271190001
Konta Nr.: LV86TREL2290649007000
Kods: PARXLV22

Direktore

L.Cipule
z.v.

Valdes loceklis
z .v.
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D.Zīvers

1.pielikums
pie līguma par Lifenet datu pārraides apstrādes
sistēmas uzturēšanas pakalpojuma iegādi
Tehniskais piedāvājums

2.pielikums
pie līguma par Lifenet datu pārraides apstrādes
sistēmas uzturēšanas pakalpojuma iegādi
Finanšu piedāvājums
Vienību
Vienība
skaits

Pozīcija

Sistēmas uzturēšana
Sistēmas
realizācija

1 (vienas)
vienības
cena

Cena Eur
(bez PVN)

Gada ceturksnis

12

2450.00

29400.00

izmaiņu Stunda (60min.)

50

10.00

500.00
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