LĪGUMS Nr. 2KB501
Liepājas pilsētas pašvaldības līguma Nr. 14-LPD-IT/2015
par programmatūras piegādi un pakalpojumu sniegšanu
Liepājā,

2015. gada 13.jūlijā

Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs: 90000063185 adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
(turpmāk–Pasūtītājs), tās izpilddirektora p.i. Ronalda Fricberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pašvaldības
2009.gada 5.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu
„Par pašvaldībām”, no vienas puses, un SIA “IPRO” vienotais reģistrācijas numurs:40003521916, juridiskā
adrese: Gunāra Astras iela 8b, Rīga, LV-1082 (turpmāk–Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Rozentāla
personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses,
pamatojoties uz iepirkuma Nr. 2015/71 “VMware vSphere Essentials programmatūras iegāde, pasūtītāja rīcībā
esošās virtuālas infrastruktūras modernizācija un konfigurācijas darbu veikšana” rezultātiem, noslēdz šādu
līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
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1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs piegādā Pasūtītājam programmatūras VMware vSphere Essentials
Plus Kit licenci, viena gada ražotāja pamata līmeņa atbalstu un Pasūtītāja rīcībā esošās
virtualizācijas platformas VMware vSphere 5.5 essentials modernizācijas darbus, balstoties uz
Pielikumā Nr.1 pievienoto Finanšu piedāvājumu un Pielikumā Nr.2 pievienoto Tehnisko
piedāvājumu, turpmāk tekstā – Sistēma.
Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir:
1.2.1. Izpildītāja finanšu piedāvājums iepirkumam (Pielikums Nr.1).
1.2.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums iepirkumam (Pielikums Nr.2).
1.2.3. Ražotāja pamata līmeņa atbalsta nosacījumi (Pielikums Nr. 3).
2. SISTĒMAS PIEGĀDE
Sistēmas piegādes ietvaros Izpildītājs piegādā Pasūtītājam programmatūru, veic tās uzstādīšanu, kā
arī veic Sistēmas modernizācijas darbus:
2.1.1. Jauna VMware vCenter instalācija;
2.1.2. VMware Cluster (High availability) izveide;
2.1.3. Esošo virtuālo serveru pievienošana jaunajam vCentram, virtuālo serveru migrācija;
2.1.4. VMware Cluster (High availability) darbības pārbaude, VMmotion funckionalitātes pārbaude;
2.1.5. VMware Data Protection konfigurācija, rezerves kopēšanas politikas izstrāde, rezerves
kopēšanas procesa testēšana un izveidoto kopiju pārbaude.
Šī līguma 2.1. punktā minētos darbus Izpildītājs izpilda Sistēmas ekspluatācijas vietā Rožu ielā 6,
Liepājā, LV-3401.
Izpildītājs apņemas pabeigt visus Līguma 2.1.punktā minētos darbus ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu
laikā pēc šī līguma abpusējas parakstīšanas.
Pēc šī līguma 2.1. punktā minēto darbu pabeigšanas Puses noformē Sistēmas nodošanas–pieņemšanas
aktu, kura projektu sagatavo un iesniedz Izpildītājs. Minētais akts apliecina Sistēmas piegādes
pabeigšanu un tās pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Sistēmas sastāvdaļas, ja pie pieņemšanas konstatē, ka tās neatbilst šī
līguma noteikumiem. Šajā gadījumā Puses sastāda neatbilstības aktu, kurā norāda konstatētos
trūkumus.
3. SISTĒMAS TEHNISKĀS UZTURĒŠANAS UN ATBALSTA PAKALPOJUMI
Pēc Sistēmas nodošanas Pasūtītājam (2.4. punkts) sākas Sistēmas tehniskās uzturēšanas un atbalsta
pakalpojumu, turpmāk tekstā – Pakalpojumi, sniegšanas periods.
Pakalpojumu sniegšanas periods ir 1 (viens) gads.
Pakalpojumu ietvaros Izpildītājs:
3.3.1. sniedz Pasūtītājam konsultācijas pa e-pastu vai telefonu par Sistēmas ekspluatāciju;
3.3.2. pēc Pasūtītāja pieteikuma veic Sistēmas aparatūras remontu;
Šī līguma 3.3. punktā minētos darbus Izpildītājs var veikt attālināti (izmantojot sakaru līdzekļus), vai
arī Sistēmas ekspluatācijas vietā.
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Izpildītājs nodrošina 2 (divu) stundu reakcijas laiku bojājumu novēršanai normālā darba laika ietvaros
no pulksten 8:30 līdz 17:00 uz Pasūtītāja pieteikumiem šī līguma 3.3.2. punktā minēto pakalpojumu
sniegšanai.
Izpildītājs nodrošina 8 (astoņu) stundu reakcijas laiku bojājumu novēršanai ārpus normāla darba laika
uz Pasūtītāja pieteikumiem šī līguma 3.3.2. punktā minēto pakalpojumu sniegšanai.
Ja Izpildītājs atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā,
Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visas
izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas darbu neizpildes.
Pasūtītājs ir informēts un apzinās, ka Sistēmas darbības traucējums, kuru izraisīja nepilnība (kļūme)
Sistēmas programmatūrā, var tikt novērsts tikai pēc programmatūras jauninājuma/labojuma
saņemšanas no programmatūras ražotāja.
Pasūtītāja pieteikumus Pakalpojumiem Izpildītājs pieņem pa elektronisko pastu vai telefoniski,
fiksējot pieteikuma pieņemšanas momentu.
Pasūtītājs no savas puses nozīmē kompetentu personu, kura pārstāv Pasūtītāju attiecībās ar
Izpildītāju jautājumos, kas saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu – xxxxxxx, tālr. xxxxx, e-pasts xxxxx.
Izpildītāja kontaktpersona, kura pārstāv Izpildītāju jautājumos, kas saistīti ar Pakalpojumu
sniegšanu ir xxxxx, tālr. xxxxx, e-pasts:xxxxx.
Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam fizisku pieeju pie Sistēmas sastāvdaļām, kā arī nodrošina tos
priekšnoteikumus Pakalpojumu sniegšanai, kas ir atkarīgi tikai no Pasūtītāja.
Pasūtītāja nodrošina spēkā esošo drošības tehnikas, Sistēmas ekspluatācijas, darba aizsardzības un
sanitāro normu ievērošanu Sistēmas ekspluatācijas vietā.
4. LĪGUMA KOPSUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Šī līguma kopsumma ir EUR 3999,85 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 85 centi),
pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 839,97 (astoņi simti trīsdesmit deviņi eiro 97 centi), kas kopā
sastāda EUR 4839,82 (četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit deviņi eiro 82 centi), turpmāk tekstā –
Līguma kopsumma.
Līguma kopsumma ietver:
4.2.1. pirkuma maksu par programmatūras licenci un tās piegādes izdevumus;
4.2.2. Izpildītāja atlīdzību par darbiem, kas saskaņā ar šī līguma Pielikumu Nr.2 tiek veikti Sistēmas
piegādes ietvaros;
4.2.3. Izpildītāja atlīdzību par Pakalpojumiem;
4.2.4. 1 (viena) gada ražotāja pamata līmeņa atbalstu;
4.2.5. 1 (viena) gada parakstīšanos uz Sistēmas VMware programmatūras jauninājumiem, kurus laiž
klajā programmatūras ražotājs.
Līguma kopsumma neietver samaksu par rezerves detaļām, kas ir izmantotas Sistēmas aparatūras
remontam, un kuras Pasūtītājs apmaksā atsevišķi, ja vien nav iestājies garantijas gadījums.
Samaksa par darbu izpildi tiek veikta kā galīgais norēķins 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc
Sistēmas nodošanas –pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
Ja Izpildītājs neveic pakalpojumu līgumā paredzētājā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0.1% (viena procenta desmitdaļas) apmērā no summas, kas atbilst neveiktā pakalpojuma
vērtībai, par katru kavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no attiecīgās
pakalpojuma vērtības.
Ja Pasūtītājs neizpilda savas saistības, kas minētas līguma 4.4.punktā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0.1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no laikā neapmaksātās summas par katru
kavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas.
Visus šajā līgumā paredzētos maksājumus Pasūtītājs veic eiro pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem
rēķiniem, veicot naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu, kas norādīts attiecīgajā rēķinā.
5. NEPĀRVARAMA VARA
Neviena no Pusēm nav atbildīga par šī līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā ir
iestājusies nepārvaramas varas apstākļu iedarbības rezultātā.
Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek atzīstami tādi no Pušu gribas neatkarīgie, globālā un ārkārtējā
rakstura apstākļi, kuri traucē šī līguma saistību normālu izpildi, un kurus Puses, slēdzot šo līgumu,
neparedzēja un nevarēja paredzēt un novērst.
Nepārvaramas varas apstākļus pierāda tā no Pusēm, kura uz tiem atsaucas.
6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
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Ražotāja pamata līmeņa atbalsta nosacījumi aprakstīti Pielikumā Nr. 3.
Šis līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
Gadījumā ja šī līgumā 2.3. punktā noteiktā Sistēmas piegādes termiņa nokavējums pārsniedz 14
(četrpadsmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī līguma, rakstveidā paziņojot par
to Izpildītājam.
Šis līgums tiek pildīts pēc labas ticības, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Attiecības, kas nav noregulētas ar šo līgumu, tiek noregulētas saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
Puses apliecina, ka pilnībā saprot šī līguma noteikumus un apzinās savas tiesības un pienākumus.
Puses piekrīt šajā līgumā lietotajiem izteicieniem un formulējumiem, un apstiprina, ka šis līgums ir
precīzi un korekti sastādīts, pamatojoties uz priekšnosacījumiem, kādi pastāv šī līguma noslēgšanas
dienā. Katra no Pusēm uzņemas atbildību par kļūdainu (maldīgu) šī līguma noteikumu un tiesisko
seku juridisko novērtēšanu.
Puses apliecina, ka viņām ir tiesības noslēgt šo līgumu un veikt tajā noteiktās darbības. Puses
apliecina, ka ar šī līguma noslēgšanu un izpildi netiek pārkāptas nevienas trešās personas tiesības vai
likumīgas intereses.
Puses apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām informāciju, kas
kļuvusi zināma izpildot šo līgumu, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa personas,
kurām šādas tiesības ir piešķirtas ar likumu.
Visus strīdus, kas izriet no šī līguma, Puses mēģina noregulēt un izšķirt pārrunu ceļā. Ja vienošanās
netiek panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no strīda rašanās dienas, strīds tiek nodots izšķiršanai tiesā
pēc piekritības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Šajā līgumā izveidotajiem sadaļu nosaukumiem un numerācijai nav nekādas tiesiskas nozīmes; šaubu
gadījumā šis līgums ir iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma noteikumiem par
tiesisku darījumu iztulkošanu.
Šī līguma noteikumus var grozīt tikai Pusēm par to vienojoties. Visus papildinājumus, pielikumus un
grozījumus Puses noformē rakstveidā un, pēc parakstīšanas, tie kļūst par šī līguma neatņemamu
sastāvdaļu.
Šis līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm.

PUŠU PARAKSTI
Izpildītājs

Pasūtītājs

SIA “IPRO”
xxxxx
Norēķinu konts: xxxxx
Konta Nr. xxxxx
Kods:xxxxx

Liepājas pilsētas pašvaldība
xxxxx
Norēķinu konts: xxxxx
Konta Nr. xxxxx
Kods: xxxxx

______________________________
Valdes priekšsēdētājs Jānis Rozentāls

_______________________________
Izpilddirektora p.i. Ronalds Fricbergs
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