LĪGUMS Nr. LPP 2016/63
Liepājā

2016.gada 13.jūnijā

Pamatojoties uz iepirkuma “Liepājas pilsētas pašvaldības informācijas tehnoloģiju datu glabāšanas
infrastruktūras modernizācija” (LPP 2016/63) (turpmāk tekstā – Iepirkums) rezultātiem,
Liepājas pilsētas pašvaldība, tās izpilddirektora Edgara Rāta personā, kurš rīkojas saskaņā ar
Pašvaldības 2009.gada 5.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Liepājas pilsētas pašvaldības
nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, un
SIA “IPRO” vienotais reģistrācijas numurs: 40003521916, juridiskā adrese: Gunāra Astras iela 8b, Rīga,
LV-1082 (turpmāk–Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Rozentāla un valdes locekles Irinas
Adomones personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, līdzēji saukti arī atsevišķi – Puse, kopā tekstā
Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs pasūta un Izpildīts realizē datu apmaiņas ātrumu palielinājumu datu centra serdenī, izveidojot
augstas pieejamības 10 Gbps savienojumu starp esošo datu glabāšanas iekārtu un virtualizācijas serveriem
un veic datu traucējumu noturības paaugstināšanu, tos dublējot uz papildus datu masīva rezerves datu
centrā. Izpildītājs piegādā minēto risinājumu pilnā komplektācijā un nodrošina sistēmas darbības
pilnvērtīgu funkcionalitāti.
1.1.

1.2.

1.3.

Izpildītājs apņemas piegādāt nepieciešamās komponentes pilnā komplektācijā:
1.1.1. Divus Cisco SG550XG-24F 24-Port 10G SFP+ datu komutatorus;
1.1.2. Trīs Emulex Dual Port 10 GbE SFP+ Embedded VFA IIIr for IBM System tīkla kartes;
1.1.3. Vienu Netapp Fas 2552, HA, 20x900GB SAS+ 4x400GB SSD datu masīvu;
1.1.4. Desmit Cisco 10 GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter kabeļus;
1.1.5. Vienu Netapp SW 2, SnapMirror, 2520 A licenci esošajam datu masīvam (visas kopā
turpmāk sauktas – Preces, katra atsevišķi – Prece).
Izpildītājs apņemas nodrošināt šādu pakalpojumu piegādi:
1.2.1. 2 (divu) gadu ražotāja garantiju piegādātajiem datu komutatoriem ar parakstīšanās tiesībām
saņemt visus ražotāja jauninājumus;
1.2.2. 1 (viena) gada ražotāja garantiju piegādātajām tīkla kartēm ar parakstīšanās tiesībām saņemt
visus ražotāja jauninājumus;
1.2.3. 3 (trīs) gadu ražotāja garantiju piegādātajam datu masīvam ar parakstīšanās tiesībām saņemt
visus ražotāja jauninājumus
1.2.4. 1 (viena) gada ražotāja garantiju piegādātajai datu masīva licencei ar parakstīšanās tiesībām
saņemt visus ražotāja jauninājumus;
1.2.5. 1 (viena) gada ražotāja garantiju esošajai virtualizācijas programmatūrai ar parakstīšanās
tiesībām saņemt visus ražotāja jauninājumus;
1.2.6. 1 (viena) gada tehniskā atbalsta pakalpojumus IT datu glabāšanas infrastruktūrai.
Izpildītājs veic šādu darbu izpildi:
1.3.1. Uzstāda Pasūtītāja telpās (Liepājā, Rožu ielā 6) visas Līguma 1.1. punktā minētās piegādātās
preces.
1.3.2. Savieno piegādātos datu komutatorus un konfigurē darbam grēdā.
1.3.3. Veic ar Pasūtītāju saskaņotu tīkla segmentāciju, izveido VLAN-us.
1.3.4. Ievieto piegādātās tīkla kartes Pasūtītāja serveros un pieslēdz tos piegādātajiem
komutatoriem augstas pieejamības slēgumā.
1.3.5. Konfigurē virtualizācijas programmatūru darbam ar uzstādītajām tīkla kartēm.
1.3.6. Konfigurē piegādātā datu masīva kontrolierus darbībai (aktīvs-aktīvs) klasterī.
1.3.7. Izveido augstas pieejamības 10 Gbps tīkla slēgumu starp komutatoriem un piegādāto disku
masīvu.
1.3.8. Nokonfigurē datu replikāciju starp esošo datu masīvu un piegādāto datu masīvu.
1.3.9. Migrē datus no esošā datu masīva uz piegādāto.
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1.4.
1.5.
1.6.

1.3.10. Konfigurē virtualizācijas programmatūru darbam ar piegādāto datu masīvu.
1.3.11. Saslēdz augstas pieejamības slēgumā katru no esošajiem Pasūtītāja tīkla komutatoriem ar
piegādāto komutatoru grēdu (nav nepieciešama kabeļu un savienojumu montāža).
1.3.12. Atvieno esošo datu masīvu un pārvieto to uz Pasūtītāja rezerves datu centru Liepājā. Tur
uzstāda un konfigurē replikāciju ar piegādāto datu masīvu.
Pareizai Preču un pakalpojumu lietošanai, Izpildītājs apmāca atbildīgos darbiniekus Preču lietošanā.
Preču garantijas termiņā Izpildītājs nodrošina Precēm nepieciešamās garantijas apkopes, tajā skaitā
visas, kuras iekārtām noteicis to ražotājs, bez papildu samaksas.
Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir:
1.6.1. Nodošanas – pieņemšanas akta forma (pielikums Nr.1);
1.6.2. Izpildītāja piedāvājums Iepirkumam (pielikums Nr.2);
1.6.3. Ražotāja garantijas un licences noteikumu apraksts (pielikums Nr.3).

2. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅŠ
Izpildītājam jāveic visu Līguma 1.1. punktā minēto Preču piegāde iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk
kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Līguma 1.2. un 1.3. punktos
minēto pakalpojumu nodrošinājums un darbu izpilde pēc Preču piegādes jārealizē iespējami īsā
termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas.
2.2. Preču piegādes laiks ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, par to paziņojot pasūtītājam vismaz 1 (vienu) darba
dienu pirms piegādes veikšanas.
2.3. Piegādātajām Precēm jābūt kvalitatīvām, jaunām, nelietotām, ražotāja iepakojumā un pilnā
komplektācijā.
2.4. Pēc Līguma 2.1.punktā minēto darbu izpildes, Izpildītājs nodod Preces un pakalpojumus Pasūtītājam
ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kas ir Līguma pielikums Nr.1, kuru paraksta Pasūtītāja un
Izpildītāja pilnvarotās personas. Aktam pievienojami visi dokumenti par uzstādītajām iekārtām un
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu par piegādātajām Precēm un veiktajiem darbiem.
2.5. Izpildītājs var veikt piegādes pa daļām, attiecīgi par katru piegādi sastādot nodošanas – pieņemšanas
aktu saskaņā ar Līguma 2.4.punktu.
2.6. Ja Izpildītāja piegādātās Preces neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājs var atteikties parakstīt
nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi ir novērsti. Ja trūkumu novēršanai
noteiktais laiks pārsniedz Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma izpildes termiņu, par to tiek aprēķināts
līgumsods atbilstoši Līguma nosacījumiem.
2.7. Pasūtītājam jāpārbauda piegādātās Preces un sniegtos pakalpojumus un par trūkumiem jāziņo 5
(piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
2.8. Par Preču un pakalpojumu saņemšanas faktu tiek uzskatīts brīdis, kad abas Puses paraksta nodošanas
– pieņemšanas aktu.
2.9. Par pieņemtu Preces uzskatāmas, kad abpusēji ir parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts, ir pagājis
Līguma 2.7.punktā noteiktais termiņš un Pasūtītājs nav paziņojis par trūkumiem.
2.10. Pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā jāsniedz rakstiska
informācija pasūtītājam par Līguma izpildes gaitu.
2.11. Prasības Izpildītāja nodrošinātam tehniskajam atbalstam:
2.11.1. Tehniskās apkalpošanas periods – 1 (viens) gads no pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas brīža;
2.11.2. Reakcijas laiks apkalpošanas periodā uz problēmas pieteikumu darba laikā, darba dienā – ne
vēlāk kā 6 darba stundu laikā;
2.11.3. Iekārtu remonts pēc pieteikuma saņemšanas - ne vēlāk kā nākamajā darba dienā;
2.11.4. Telefona konsultācijas Nr. xxxxx un konsultācijas vizītes laikā – darba dienās darba laikā;
2.11.5. Atbildes sniegšanas laiks uz jautājumiem - xxxxx- ne vēlāk kā 8 darba stundu laikā;
2.11.6. Piekļuve servisa portālam, kurā apskatāma servisa izpildes gaita;
2.11.7. Sistēmas skaņošana pēc pieprasījuma vismaz 4 stundas mēnesī;
2.11.8. Sistēmas skaņošana pēc pieprasījuma saņemšanas - ne vēlāk kā 8 darba stundu laikā;
2.11.9. Informēšana par produktu jauninājumiem.
2.12. Darba laiks šī Līguma izpildē ir – darba dienas laikā no plkst. 8:00 – 18:00. Darba dienas noteiktas
no pirmdienas līdz piektdienai un valstī oficiāli pārceltās darba dienas.
2.1.
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3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

3. MAKSĀJUMU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.
Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu darbu (Līguma 1.1. punktā minēto Preču piegāde,
Līguma 1.2.punktā minēto pakalpojumu nodrošinājums un 1.3. minēto pakalpojumu nodrošinājums
un darbu izpilde) ir EUR 40 654,97 (četrdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit četri eiro un 97 centi),
pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 8 537,54 (astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņi eiro
un 54 centi), kas kopā sastāda EUR 49 192,51 (četrdesmit deviņi tūkstoši viens simts deviņdesmit
divi eiro 51 cents).
Samaksa par Darbu tiek veikta kā galīgais norēķins 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc
nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu
kredītiestādē.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu uz Izpildītāja norādīto
kontu kredītiestādē.
4. GARANTIJA
Garantija Precēm ir saskaņā ar Līguma 1.2. punktā noteiktajiem termiņiem, kas sākas pēc nodošanas
– pieņemšanas akta parakstīšanas, bet kas nevar būt mazāka par termiņu, kādu iekārtai ir noteicis tās
ražotājs.
Izpildītājs garantē, ka šajā termiņā Preces atbilst standartiem, normatīvajos aktos noteiktajām un
vispārpieņemtajām prasībām attiecībā uz Preču kvalitāti, saglabā drošumu un pilnīgas lietošanas
īpašības
Par konstatētajiem garantijai atbilstošiem defektiem Pasūtītājs un Izpildītājs sastāda aktu un vienojas
par defektu novēršanu, nosakot termiņu, atbilstoši Līguma 2.11.3.punktā noteiktajam.
Ja Pasūtītājs ar Izpildītāju vienojas par bojājumu novēršanai atvēlētā laika pagarināšanu,
Izpildītājam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ir jāaizvieto bojāto Preci ar funkcionāli līdzvērtīgu.
Ja piegādātajai Precei garantijas laikā ir nepieciešams veikt remontdarbus, Izpildītājs nodrošina
Preces pieņemšanu piegādes adresē un transportēšanu uz remonta veikšanas vietu, kā arī pēc
Garantijas remonta beigām nodrošina Preces nodošanu Pasūtītājam Preces pieņemšanas adresē.
Garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, transportēšanas, iekārtu montāžas un demontāžas
izdevumus sedz Izpildītājs.
Ja Preces darbaspēju nav iespējams atjaunot, par ko attiecīgi tiek sastādīts akts par Preces darbaspēju
neatjaunojamību, Izpildītājs uz sava rēķina apmaina Līguma 4.3.punktā noteiktajā kārtībā konstatēto
nekvalitatīvo Preci pret jaunu un kvalitatīvu un Līguma prasībām atbilstošu Preci 1 (viena) mēneša
laikā no šajā punktā noteiktā akta par Preces darbaspēju neatjaunojamību sastādīšanas dienas. Šajā
laikā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam jāaizvieto bojāto Preci ar funkcionāli līdzvērtīgu.
Ja Izpildītājs garantijas termiņā un Līgumā norādītajā laikā atsakās novērst konstatētos trūkumus un
defektus, vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot citai
personai. Izpildītājs sedz Pasūtītājam izmaksas un zaudējumus, kas radušies no savlaicīgas garantijas
darbu neizpildes.
5. PUŠU ATBILDĪBA
Ja Pasūtītājs neveic apmaksu Līguma 3.2 punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru nokavēto dienu no Līguma summas,
bet kopsummā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no kopējās līgumcenas, pamatojoties uz
Izpildītāja iesniegto rēķinu.
Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.1.punktā noteikto Līguma izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru nokavēto dienu no Līguma summas,
bet kopsummā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no kopējās līgumcenas, pamatojoties uz
iesniegto rēķinu.
Ja Izpildītājs konstatē, ka kāda no piegādājamām Precēm vai to komponentēm tirgū vairs nav
pieejama (netiek ražota vai ir cits objektīvs iemesls), Izpildītājam, nemainot piedāvāto līgumcenu, ir
tiesības piedāvāt Pasūtītājam līdzvērtīgu vai labāku preci vai tās komponenti, rakstiski saskaņojot to
ar Pasūtītāja pārstāvi.
Ja Izpildītājs neinformē Pasūtītāja pārstāvi par Līguma 5.3 punktā minēto gadījumu un bez
saskaņošanas nomaina kādu no Precēm vai tās komponentēm, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt
Izpildītājam nomainīt Preci vai tās komponenti uz tādu Preci vai tās komponenti, kādai tai ir jābūt
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5.5.
5.6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.1.
7.2.

7.3.

8.1.

8.2.
8.3.

9.1.
9.2.

9.3.

saskaņā ar Līgumā noteikto, kā arī Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu
nomaināmās Preces līgumcenas apmērā. Ja Izpildītājam ir jānomaina kāda preces komponente,
Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu visas Preces līgumcenas apmērā, visā Preces lietošanas
laikā.
Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt
zaudējumu atlīdzību.
Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī
atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
6. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
Pasūtītāja pārstāvis jautājumos par Preču un/vai komponenšu nomaiņu un nomaiņas saskaņošanu ir
xxxxx, tālr. xxxxx, e-pasts: xxxxx.
Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir
xxxxx, tālr. xxxxx, e-pasts xxxxx.
Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu izpildi ir
xxxxx, tālr. xxxxx, e-pasts xxxxx.
Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu.
Kontaktpersonas maiņas gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē otra Puse par pārstāvju nomaiņu.
Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
7.
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.
8.
KONFIDENCIALITĀTE
Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas
neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā
izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai
saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par otras
Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas
normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
Līguma 8.nodaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma
darbības termiņš.
9. LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA
Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski.
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
9.2.1. Izpildītājs kavē kādu no šī Līguma 2.1 punktā norādītajiem Preču un pakalpojumu piegādes
vai darbu izpildes termiņiem vairāk kā 20 (divdesmit) dienas.
9.2.2. pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek pārtraukta vai izbeigta.
Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas
radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to paraksta abas Puses un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.
10.2. Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemamas sastāvdaļas, un tie stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi.
Pretrunu gadījumā starp Līguma un/vai tā pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums
atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.
10.3. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens
glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.
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11. PUŠU REKVIZĪTI
Izpildītājs

Pasūtītājs

SIA “IPRO”
Gunāra Astra iela 8b, Rīga, LV-1082
Norēķinu konts: AS SEB banka
Konta Nr. xxxxx
Kods: xxxxx

Liepājas pilsētas pašvaldība
Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Norēķinu konts: AS SEB BANKA
Konta Nr. xxxxx
Kods: xxxxx

______________________________
Valdes priekšsēdētājs Jānis Rozentāls

_______________________________
Izpilddirektors Edgars Rāts

______________________________
Valdes locekle Irina Adomone
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