Pasūtītāja Līguma reģ.Nr.______________
Izpildītāja Līguma reģ.Nr. ______________
LĪGUMS
par operatīvajam darbam paredzētā mobilā privātā tīkla nodrošināšanas pakalpojuma iegādi
Rīgā,

2018. gada 25.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
Akciju sabiedrība “Telekom Baltija” (turpmāk –Pakalpojuma sniedzējs), tās valdes
priekšsēdētāja Viktora Topora personā, kurš rīkojas saskaņā ar 02.01.2018. komercpilnvaru
Nr.2.1.15-01/001 no otras puses (turpmāk abi kopā – Puses un katrs atsevišķi – Puse), saskaņā
ar iepirkuma „Operatīvajam darbam paredzētā mobilā privātā tīkla nodrošināšanas
pakalpojuma iegāde” (I.D. Nr. NMPD 2018/55) rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk –
Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Pakalpojuma sniedzējs atbilstoši Tehniskajam
piedāvājumam (pielikums Nr. 1) sniedz Pasūtītājam mobilā privātā datu pārraides tīkla
(turpmāk – APN) pakalpojumu, kurā ietilpst:
1.1.1. APN izveidošana;
1.1.2. APN pakalpojumu nodrošināšana;
1.1.3. 260 (divi simti sešdesmit) APN pieslēgumu izveidošana;
1.1.4. jaunu APN pieslēgumu izveidošana pēc nepieciešamības un Pasūtītāja pieprasījuma.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir līdz EUR
41 999,99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi), PVN
21% (divdesmit viens procents) ir EUR 8 820,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit
euro, 00 centi), kopējā līgumcena ar PVN ir EUR 50 819,99 (piecdesmit tūkstoši astoņi
simti deviņpadsmit euro, 99 centi).
2.2. Detalizētas Pakalpojuma cenas norādītas Līguma Pielikumā Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”.
2.3. Katrā APN pieslēguma abonēšanas maksā ir iekļauts maksimālais pārraidāmo
(lejupielādēto un augšupielādēto datu apjoms kopā) datu apjoms katram pieslēgumam 10
(desmit) GB mēnesī. Pasūtītāja pārraidīto (lejupielādēto un augšupielādēto datu apjoms
kopā) datu apjomam mēnesī sasniedzot 10 (desmit) GB vienā pieslēgumā, Pakalpojuma
sniedzējs attiecīgajam pieslēgumam pārtrauc APN pakalpojuma sniegšanu līdz kārtējā
mēneša beigām un atjauno APN pakalpojuma sniegšanu nākamā mēneša 1. datumā.
2.4. Līdz katra mēneša 5. datumam Pakalpojuma sniedzējs izraksta un nosūta Pasūtītājam
rēķinu, kurā ir iekļauta APN pieslēgumu abonēšanas maksa par kārtējo mēnesi. Aprēķinu
veic pēc Pakalpojuma sniedzēja tehniskās aparatūras un sistēmu reģistrētajiem datiem.
APN pieslēguma abonēšanas maksa par pirmo mēnesi tiek aprēķināta proporcionāli
pakalpojuma sniegšanas laikam un tiek iekļauta nākamajā rēķinā.
2.5. PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo
normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, PVN likme tiek piemērota saskaņā ar pakalpojuma
saņemšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus
Līgumā.
2.6. Pakalpojuma sniedzējs nosūta Pasūtītājam rēķinu elektroniski uz e-pastu
nmpd@nmpd.gov.lv. Puses piekrīt elektroniski sagatavotam rēķinam bez paraksta un
akceptē šādi nosūtītus rēķinus par attaisnojamiem.

2.7. Pasūtītājs apmaksā Pakalpojumu sniedzēja izrakstītos rēķinus 45 (četrdesmit piecu) dienu
laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā
nauda ir iemaksāta Pakalpojuma sniedzēja norādītāja bankas kontā.
2.8. Izrakstot rēķinu, Pakalpojuma sniedzējs tajā norāda Pasūtītāja Līguma reģistrācijas
numuru.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Pakalpojuma sniedzēja pienākumi:
3.1.1. Sniegt APN pakalpojumu Līgumā noteiktajā kvalitātē un ievērojot Līgumā noteiktos
termiņus;
3.1.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, par pakalpojuma
pieejamības parametru neatbilstību, saņemšanas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu
saskaņā ar Līguma 4. punktu.
3.2. Pasūtītāja pienākumi:
3.2.1. apmaksāt Pakalpojuma sniedzēja sniegtos pakalpojumus Līgumā noteiktajā kārtībā;
3.2.2. nodrošināt Pasūtītāja rīcībā esošo Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumu saņemšanai
nepieciešamo iekārtu fizisku un loģisku aizsardzību pret trešo personu nesankcionētu un
neautorizētu piekļuvi;
3.2.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma sniedzēja rakstiska pieprasījuma par
maksājumu kavēšanu saņemšanas samaksāt Pakalpojuma sniedzējam līgumsodu
saskaņā ar Līguma 4. punktu.
3.3. Pasūtītāja tiesības:
3.3.1. atteikties no kāda no 260 (divi simti sešdesmit) APN pieslēgumiem;
3.3.2. pārslēgt APN pieslēgumus ar datu pārraides limitu (10 GB) uz APN pieslēgumiem ar
bezlimita datu pārraidi, kā arī pārslēgt APN pieslēgumus ar bezlimita datu pārraidi uz
APN pieslēgumiem ar datu pārraides limitu (10 GB), iesniedzot Pakalpojuma
sniedzējam rakstisku iesniegumu personīgi vai elektroniski nosūtot uz e-pastu.
3.4. Lietojot Pakalpojumu, Pasūtītājs garantē, ka:
3.4.1. neizmantos tīklu citu sakaru pakalpojumu traucēšanai vai darbībām, kas būtiski traucē
tīkla darbību un pakalpojumu nodrošināšanu citiem Pakalpojuma sniedzēja abonentiem
vai ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem;
3.4.2. neizmantos Pakalpojuma sniedzēja tīklu tādu elektronisko sakaru pakalpojumu
sniegšanai vai saņemšanai, par ko nav noslēgts līgums ar Pakalpojuma sniedzēju.
3.5. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 3.4.1. vai 3.4.2. apakšpunktu noteikumus, Pakalpojuma
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt Līgumā atrunātos pakalpojumus daļēji vai pilnībā,
elektroniski (pa e-pastu vai faksu) vai rakstiski brīdinot par Pasūtītāju 5 (piecas) dienas
iepriekš.
3.6. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā nav apmaksājis Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu
vai ir apmaksājis to tikai daļēji, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt Līgumā
atrunātos pakalpojumus daļēji vai pilnībā, elektroniski vai rakstiski brīdinot Pasūtītāju 10
(desmit) dienas iepriekš. Ja Līgumā atrunāto pakalpojumu sniegšana saskaņā ar šo
apakšpunktu tiek pārtraukta, attiecīgo pakalpojumu sniegšana tiek atsākta (piecu) darba
dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs apmaksājis visus neapmaksātos rēķinus.
4. Pušu atbildība
4.1. Puses par Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi atbild saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, zaudējumu
nodarīšanas gadījumā atlīdzinot otrai Pusei nodarītos zaudējumus.
4.2. Ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ir pieteicis APN pakalpojuma bojājumu un
Pakalpojuma sniedzējs neievēro APN pakalpojuma pieejamības parametrus, Pasūtītājam
ir tiesības pieprasīt līgumsodu šādā apmērā:
Pakalpojuma pieejamība APN
Līgumsods
pieslēgumam
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Mēnesī zem 98 %
20% no pieslēguma mēneša abonēšanas maksas
Mēnesī zem 95 %
50% no pieslēguma mēneša abonēšanas maksas
Mēnesī zem 90%
100% no pieslēguma mēneša abonēšanas maksas
Ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteikto samaksu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā
Pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas maksā
Pakalpojuma sniedzējam līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no
termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu. Minētā līgumsoda
summu Pakalpojuma sniedzējs var iekļaut nākamā mēneša rēķinā.
Ja Pakalpojuma sniedzējs neievēro APN pakalpojuma pieejamības parametrus,
Pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas
maksā Pasūtītājam līgumsodu Līguma 4.2. apakšpunktā minētajā apmērā par katru APN
pakalpojuma pieejamības parametru neievērošanas dienu. Minētā līgumsoda summu
Pasūtītājs var ieturēt, veicot daļēju Pakalpojuma sniedzēja izrakstītā rēķina apmaksu.
Kopējā ieturamā Līgumsoda summa nevar būt lielāka par 10% (desmit procenti) no
Līguma 2.1. apakšpunktā norādītās kopējās līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo
Puses no saistību pilnīgas izpildes.
Pakalpojuma sniedzējs neatbild par tiem APN pakalpojuma bojājumiem, kuri radušies no
Pakalpojuma sniedzēja neatkarīgu apstākļu dēļ un ir ārpus Pakalpojuma sniedzēja
kontroles, kā arī gadījumā, ja saistību neizpildes cēlonis ir nepārvarama vara. Šajā
gadījumā Līguma 4.1.2. apakšpunkta noteikumi netiek piemēroti.

5. Nepārvarama vara
5.1. 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.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei, pēc otras Puses
pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija,
kas satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
5.3. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Līguma saistības tiek turpinātas, ārkārtas
apstākļu pastāvēšanas termiņu neieskaitot Līguma darbības termiņā, un, attiecīgi
pagarinot Līguma termiņu par laika periodu, kurā pastāvēja nepārvaramas varas apstākļi.
6. Līguma spēkā stāšanās, grozījumi un izbeigšana
6.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un ir spēkā 2 (divus) gadus vai līdz Līguma
2.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas bez PVN sasniegšanai, ja minētais nosacījums
iestājas ātrāk.
6.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties un
ievērojot Publiskā iepirkuma likuma nosacījumus. Līguma izmaiņas vai papildinājumi
tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.3. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to
Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja APN pakalpojuma sniegšana tika pārtraukta
saskaņā ar Līguma 3.5. vai 3.6. apakšpunktu un netika atsākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā
no APN pakalpojuma pārtraukšanas dienas.
6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma šādos gadījumos:
6.4.1. ja Pakalpojuma sniedzējs nepilda savas saistības;
6.4.2. ja Pakalpojuma sniedzējam piemērotās līgumsoda summas apmērs sasniedz 10%
(desmit procentus) no kopējās līgumcenas bez PVN.
6.5. Līguma 6.4.1. apakšpunktā minētajā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma,
nosūtot Pakalpojuma sniedzējam rakstveida paziņojumu ierakstītā pasta sūtījumā 30
(trīsdesmit) kalendārās dienas pirms Līguma izbeigšanas dienas.
6.6. Līguma 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma,
nosūtot Pakalpojuma sniedzējam rakstveida paziņojumu ierakstītā pasta sūtījumā, un

3

Līgums ir lauzts ar Pasūtītāja paziņojuma paziņošanas dienu.
6.7. Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties.
Vienošanās noformējama rakstveidā, ar abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstiem.
6.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski
brīdinot Izpildītāju un norādot Līguma izbeigšanas objektīvus iemeslus.
6.9. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē Izpildītāja izpildīto un
akceptēto darbu apmaksu vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas.
7. Strīdu risināšanas kārtība
7.1. 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.
7.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Citi nosacījumi
8.1. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai,
bez rakstiskas saskaņošanas ar otru Pusi.
8.2. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo
Līguma nosacījumu spēkā esamību.
8.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā:
Vārds, uzvārds: Rolands Bērzups
Tālrunis: 67337728
Fakss: 67709176
E-pasts: Rolands.berzups@nmpd.gov.lv
8.4. Pakalpojuma sniedzēja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā:
Vārds, uzvārds: Edgars Bulindžs
Tālrunis: 67873458
Mob. Tālr. 25800456
E-pasts: edgars.bulindzs@triatel.lv
8.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma saistību izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā,
par pieņemšanas – nodošanas aktu noformēšanu.
8.6. Pusēm visi ar Līgumu saistītie paziņojumi ir jānosūta uz juridisko adresi (Līguma
9. punkts), ierakstītās vēstulēs vai iesniedzot tās personīgi.
8.7. Mainot juridisko adresi 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.
8.8. Līgums ar pielikumiem ir sagatavots latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām, 2 (divos)
eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie
Pakalpojuma sniedzēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
9. Pušu paraksti un rekvizīti
Pasūtītājs:
Pakalpojuma sniedzējs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests AS „Telekom Baltija”
Reģ.Nr. 90009029104
Reģ.Nr. 40003454545
Adrese: Laktas ielā 8, Rīgā, LV-1013
Adrese: Burtnieku iela 39, Rīga, LV-1084
Banka: Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs
Banka: Swedbank AS
Kods: TRELLV22
Kods: HABALV22
Konts: LV86TREL2290649007000
Konts: LV95HABA0551005611309
_______________________________________ _________________________________
L.Cipule
V. Topors
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Pielikums Nr.1
pie līguma par operatīvajam darbam paredzētā
mobilā privātā tīkla nodrošināšanas pakalpojuma iegādi
Tehniskais piedāvājums
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Pielikums Nr.2
pie līguma par operatīvajam darbam paredzētā
mobilā privātā tīkla nodrošināšanas pakalpojuma iegādi
Finanšu piedāvājums

1
Izmaksu pozīcija

2
Vienība

3
Vienību
skaits

*4
1 (vienas) vienības
cena (EUR bez
PVN)

*5
Kopā (EUR
bez PVN)
(3x4)

APN pieslēgumu 1
mēneša abonēšana ar
datu pārraides limitu 10
GB

Pieslēgumu
skaits

260

6,64

1726,4

1 (vienas) vienības cena * (EUR bez
PVN)

Izmaksu pozīcija
APN pieslēguma 1 (viena) mēneša abonēšana bez
datu pārraides limita

14,79

* Cenā ir iekļautas visas ar piedāvātā Pakalpojuma nodrošināšanu saistītās izmaksas, tai skaitā APN izveidošana,
APN pakalpojuma nodrošināšana, APN pieslēguma izveidošana un transporta pakalpojumi.
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