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LĪGUMS Nr. LPP 2016/103 

(par IP telefonijas risinājuma pakalpojumu un  Pieslēguma pie publiskā fiksēto sakaru tīkla un interneta 

pakalpojumu ) 

 

Liepājā,                           2016.gada 14.oktobrī 

 

Liepājas pilsētas pašvaldība, adrese: Liepāja, Rožu iela 6, tās izpilddirektora Edgara Rāta personā, kurš 

rīkojas, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Liepājas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.15 “Liepājas pilsētas pašvaldības nolikums” turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003052786, juridiskā 

adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, Ivara Dzalbes personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 2016.gada 

1.janvāra pilnvaru Nr. 28-7/23, 

turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā tiks saukti arī par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi,  

 

saskaņā ar iepirkuma „IP telefonijas risinājums, pieslēgums pie publiskā fiksēto sakaru tīkla un interneta 

pakalpojumi” (LPP 2016/103)  (turpmāk tekstā – Konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk tekstā 

–Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt IP telefonijas pakalpojumu sniegšanu un Pieslēguma 

pie publiskā fiksēto sakaru tīkla un interneta pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar pielikumā esošo 

tehnisko specifikāciju. 

1.2. Pasūtītājs darbojas šādu personu vajadzībām: 

1.2.1. Liepājas pilsētas dome, Reģ. Nr. 90000063185, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401; 

1.2.2. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" un tās struktūrvienība “Tautas mākslas 

un kultūras centrs” , Reģ. Nr. 90002008987, Rožu laukumā 5/6, Liepājā, LV-3401; 

1.3. Līguma pielikumi un neatņemamas sastāvdaļas ir : 

1.3.1. Pakalpojuma tehniskā specifikācija (1.pielikums); 

1.3.2. Konkursa finanšu piedāvājums (2.pielikums); 

1.3.3. Nodošanas – pieņemšanas akta forma (3.pielikums). 

1.4. Izpildītājs apņemas: 

1.4.1. Ar saviem spēkiem un materiāliem nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu Līguma priekšmetā 

minēto pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam, ievērojot Iepirkuma nolikumā, Pasūtītāja 

apstiprinātajā grafikā konkrēti noteiktos termiņus un sniedzamā pakalpojuma apjomu. 

1.4.2. Nodrošināt, ka Līguma nosacījumu izpildē piedalās kvalificēti Izpildītāja speciālisti, kuriem jābūt 

sasniedzamiem visā šī Līgumā noteiktā pakalpojuma ierīkošanas laikā, kā arī tiem jānodrošina 

atbalsta sniegšana Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā. Izpildītājam ir tiesības mainīt 

piesaistītos speciālistus  tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

1.4.3. Nodrošināt, ka šī Līguma ietvaros sniegtie pakalpojumi atbilst šī Līguma un normatīvo aktu 

prasībām. 

1.4.4. Pilnībā atbildēt par piesaistīto trešo personu veikto darbu un materiālu kvalitāti. 

1.4.5. Izpildītājs garantē, ka pakalpojuma bojājumi darba dienās tiks novērsti ne ilgāk kā 4 darba stundu 

laikā pēc bojājuma pieteikuma saņemšanas no Pasūtītāja, ar reakcijas laiku ne ilgāku par 1 darba 

stundu, bet brīvdienās un svētku dienās ne ilgāk kā 24 stundu laikā pēc bojājuma pieteikuma 

saņemšanas.  

Darba laiks šī Līguma ietvaros ir – pirmdienās no 08:30 līdz 18:00, no otrdienas līdz ceturtdienai 

– 08:30 līdz 17:00, piektdienās – no 08:30 līdz 16:00, brīvdienas – sestdiena, svētdiena un svētku 

dienas. 

1.4.6. Ievērot Līgumā un Iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus, nepieciešamības gadījumā – lūdzot 

Pasūtītājam – pagarināt saistību izpildes termiņu un iesniedzot pierādījumus, kas apliecina 

Izpildītāja saistību izpildes nokavējuma faktu. Šī punkta izpratnē Pasūtītājs ir tiesīgs izlemt – vai 

pierādījumiem ir pietiekams pamatojums, lai piekristu saistību izpildes pagarināšanai; 
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1.4.7. Īstenojot šajā Līgumā Izpildītājam noteiktās saistības, garantēt, ka Telekomunikāciju pakalpojumu 

nodrošināšana Pasūtītāja norādītajos objektos netiks pārtraukta. 

1.5. Pasūtītājs apņemas: 

1.5.1. Savas kompetences ietvaros sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju, kas atrodas 

Pasūtītāja rīcībā un skar Līguma saistību izpildi. 

1.5.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja darbu, kas skar šī Līguma saistību izpildi. 

 

2. VIENOŠANĀS TERMIŅI 

2.1. Līguma darbības laiks ir 60 (sešdesmit) dienas // 24 (divdesmit četri) mēneši no Līguma noslēgšanas 

dienas. 

2.2. Līgums ir spēkā no brīža, kad to paraksta abas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

 

3. CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3.1. Pakalpojuma reālais vienību skaits un kopējais apjoms tiek noteikts saskaņā abām pusēm parakstīto 

Nodošanas-Pieņemšanas aktu (3.Pielikums) un ar Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu. Šajās cenās 

iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma ieviešanu un  piegādi.  

3.2. Pasūtītājam ir tiesības 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju uz Līgumā 

norādīto adresi, samazināt vai palielināt Nodošanas-Pieņemšanas aktā noteikto numuru/iekārtu skaitu, 

līdz ar to Izpildītājam atbilstoši samazinājumam vai palielinājumam ir pienākums samazināt/palielināt 

Izpildītājam maksu mēnesī par sniegtajiem pakalpojumiem.  

3.3. Izpildītāja Piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļauta Preču vērtība, iepakojuma un piegādes (transporta) 

izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Precēm 

un to piegādi un uzstādīšanu, kā arī garantijas noteikumu izpildi atbilstoši Līgumā noteiktajam. 

3.4. Rēķina apmaksu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Nodošanas – pieņemšanas 

akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

3.5. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē. 

3.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu uz Izpildītāja norādīto kontu 

kredītiestādē. 

 

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ 

4.1. Izpildītājs visu iepirkuma priekšmetā piedāvātā risinājuma ierīkošanu, testēšanu un nodošanu 

ekspluatācijā veic maksimāli īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma 

parakstīšanas dienas Pieslēguma pie publiskā fiksēto sakaru tīkla un interneta pakalpojumam un ne vēlāk 

kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas IP telefonijas pakalpojumam. 

4.2. Izpildītājs veic Preču piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai adresei. 

4.3. Preču piegādes laiks un pakalpojumu ieviešanas grafiks ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi, par to 

paziņojot Pasūtītāja pārstāvim savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu iepriekš. 

4.4. Piegādātajai Precei jābūt jaunai, kvalitatīvai, nelietotai, ražotāja iepakojumā ar visiem nepieciešamajiem 

dokumentiem. 

4.5. Ja tas nepieciešams pareizai Preces un Pakalpojuma lietošanai, Izpildītājs apmāca atbildīgos darbiniekus 

tā lietošanā, kā arī sagatavo Pasūtītājam nepieciešamās Lietotāja instrukcijas. 

4.6. Par pakalpojuma piegādes faktu tiek uzskatīts brīdis, kad abas Puses paraksta nodošanas – pieņemšanas 

aktu. 

4.7. Ja Izpildītāja piegādātais Pakalpojums neatbilst tehniskajai specifikācijai, kā arī Līguma noteikumiem, 

Pasūtītājs var atteikties parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir 

novērsti. Ja trūkumu novēršanai noteiktais laiks pārsniedz noteikto Pakalpojuma piegādes termiņu, 

Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

4.8. Pasūtītājam ir tiesības Pakalpojumu pārbaudīt un par trūkumiem paziņot 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

 

5. GARANTIJAS NOSACĪJUMI 

5.1. Garantija Precēm tiek noteikta visu Līguma darbības termiņu, kas sākas pēc nodošanas – pieņemšanas 

akta parakstīšanas. 

5.2. Izpildītāji garantē, ka šajā termiņā Preces atbilst standartiem, normatīvajos aktos noteiktajām un 

vispārpieņemtajām prasībām attiecībā uz Preces kvalitāti, saglabā drošumu un pilnīgas lietošanas 

īpašības. 
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6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Līgumam pielāgojami vispārpieņemtie nepārvaramas varas nosacījumi, ja vien iespējams pierādīt, ka 

tie ietekmējuši Pušu līgumsaistību izpildi. 

6.2. Izveidojoties nepārvaramas varas situācijai, viena Puse par to nekavējoties paziņo otrai Pusei rakstiskā 

veidā. Izskaidrojumā jābūt skaidri formulētiem nepārvaramas varas situācijas iemesliem un, ja 

iespējams, tās ilgums. 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Ja Pasūtītājs neveic apmaksu Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā par katru nokavēto dienu no nokavētā maksājuma summas, bet 

kopsummā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no nokavētā maksājuma summas, pamatojoties uz 

Izpildītāja iesniegto rēķinu. 

7.2. Ja Izpildītājs neveic visus Līgumā norādītos darbus noteiktajā termiņā, tas Pasūtītājam maksā līgumsodu 

1% (viena procenta) apmērā par katru nokavēto dienu no ieviešanas maksas un pirmā mēneša 

abonēšanas summas, bet kopsummā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no no ieviešanas maksas un 

pirmā mēneša abonēšanas summas, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegto rēķinu. 

7.3. Ja Izpildītājs konstatē, ka kāda no piegādājamām Precēm tirgū vairs nav pieejama (netiek ražota vai ir 

cits objektīvs iemesls), Izpildītājam, nemainot piedāvāto līgumcenu, ir tiesības piedāvāt Pasūtītājam 

līdzvērtīgu vai labāku Preci, rakstiski saskaņojot to ar Pasūtītāja pārstāvi. 

7.4. Ja Izpildītājs neinformē Pasūtītāja pārstāvi par 7.3. punktā minēto gadījumu un bez saskaņošanas 

nomaina kādu no Precēm, Pasūtītājam, ir tiesības pieprasīt Izpildītājam nomainīt Preci uz tādu Preci vai 

tās komponenti, kādai tai ir jābūt saskaņā ar piedāvājumā noteikto, kā arī Pasūtītājam, ir tiesības 

piemērot Izpildītājam līgumsodu nomaināmās Preces līgumcenas apmērā.  

7.5. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt 

zaudējumu atlīdzību. 

7.6. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina 

otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. 

 

8. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

8.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. 

8.2. Strīdi un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas 

Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. 

 

9. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA 
9.1. Šo Līgumu un tā pielikumus var grozīt vai papildināt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. 

9.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs kavē izpildes termiņu vairāk kā 20 

(divdesmit) kalendārās dienas. 

9.3. Līguma izbeigšana ir iespējama tikai Līgumā, iepirkuma nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos, kā arī pēc Pušu savstarpējas vienošanās. 

 

10. KONFIDENCIALITĀTE 

10.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust 

trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgu vai daļēju Līguma vai citu ar tās izpildi saistītu 

dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotus, vadības sistēmu vai saimnieciskajām 

darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas 

kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos 

gadījumus. 

10.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu. 

10.3. Līguma 10.daļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības 

termiņš. 
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11. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

11.1. Pušu kontaktpersonas, kuras ir atbildīgas par Līguma izpildi visā tā darbības laikā: 

No Pasūtītāja puses:  

xxx, tālr. xxx, e-pasts: xxx.  

No Izpildītāju puses: 

xxx, tālr.  xxx, fakss xxx  

e-pasts:  Jxxx. 

11.2. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu. 

Puses nekavējoties rakstiski informē par kontaktpersonu nomaiņu. Rakstiski paziņoto kontaktpersonu 

pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam. 

11.3. Pasūtītāja diennakts Informatīvā dienesta tālr. xxx, e-pasts: xxxbojājumu pieteikšanai. 

 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks 

spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs. 
 

13. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

Izpildītājs 

 

SIA “Lattelecom” 
Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 

Norēķinu konts: AS Swedbank 

Konta Nr. xxxxx 

Kods: xxxxx 

 

______________________________ 

Pilnvarotā persona Ivars Dzalbe  

Pasūtītājs 

 

Liepājas pilsētas pašvaldība 
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401 

Norēķinu konts: AS SEB BANKA 

Konta Nr. xxxxx  

Kods: xxxxx 

 

_______________________________ 

 Izpilddirektors Edgars Rāts 
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