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IEPIRKUMA LĪGUMS 
par tīkla iekārtu tehnisko atbalstu 

 

Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 2018. gada 02.jūlijā 
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts 
Pasūtītāja pārstāvis: Ināra Opmane 
Pārstāvja amata nosaukums: Direktore 
Pārstāvja pilnvarojuma pamats: LU MII nolikums 
Izpildītājājs: SIA “Lattelecom” 
Izpildītāja pārstāvis: Jānis Kirilka 
Izpildītāja amata nosaukums: Korporatīvo klientu dienesta direktors 
Izpildītāja pilnvarojuma pamats: Pilnvara Nr.28-3/13 

 
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties 
uz iepirkumu procedūras Nr. LU MII 2018/01 (turpmāk – Konkurss) rezultātiem un 
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
Izpildītājs nodrošina LU MII rīcībā esošo divu (2) komutatoru Cisco WS-C3650-
48TS un esošā ugunsmūra Cisco ASA 5508 (turpmāk – Iekārta) tehniskā atbalsta 
pakalpojumu (turpmāk - Pakalpojums) saskaņā ar iepirkumu procedūras LU MII 
Nr.2018/01 rezultātiem un norādīto specifikāciju (Pielikums Nr.1), bet Pasūtītājs veic 
samaksu saskaņā ar Līgumu un iepirkuma rezultātā noteiktajām cenām (Pielikums 
Nr.2). 
 
2. PAKALPOJUMA DAUDZUMS, LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU 
KĀRTĪBA 
2.1. Kopējā līguma summa ir EUR 2 178 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi 
eiro un 00 centi), tai skaitā pamatsumma EUR 1 800 (viens tūkstotis astoņi simti eiro 
00 centi) apmērā un pievienotās vērtības nodoklis EUR 378 (trīs simti septiņdesmit 
astoņi eiro) apmērā. 
2.3. Izpildītājs rēķinā ietver atsauci uz Līgumu, norādot Līguma sagatavošanas 
datumu un numuru, kā arī norāda iepirkuma procedūras identifikācijas numuru LU 
MII 2018/01. 
2.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam priekšapmaksu Iekārtas tehniskā atbalsta 
Pakalpojumam uz 6 (sešiem) mēnešiem (turpmāk – Periods), saskaņā ar Izpildītāja 
izrakstītu rēķinu. 
2.5. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par nākamo Pakalpojuma sniegšanas Periodu 
saskaņā ar Izpildītāja izrakstītu rēķinu vienu mēnesi pirms nākamā Pakalpojuma 
perioda sākuma. 
 
3. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ  
3.1. Izpildītājs uzsāk divu (2) komutatoru Cisco WS-C3650-48TS Pakalpojuma 
nodrošināšanu sākot ar Līguma abpusējas parakstīšanas dienu, bet ugunsmūra Cisco 
ASA 5508 Pakalpojuma nodrošināšana jāuzsāk ar 07.12.2018. 



 
 

3.2. Pasūtītājam, finanšu līdzekļu trūkuma dēl, ir tiesības atteikties no līgumā 
norādītās Iekārtas tehniskā atbalsta Pakalpojuma, sākot no otrā tehniskā atbalsta 
Pakalpojumu gada, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam ne vēlāk kā 1 (vienu) 
mēnesi pirms tehniskā atbalsta Pakalpojumu gada beigām. 
 
 
4. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETA UN KĀRTĪBA 
4.1. Pakalpojums tiek sniegts Pasūtītājam Raiņa bulvārī 29, Rīga, LV–1459, Latvija. 
4.2. Pakalpojumu nodrošinās Izpildītāja darbinieki – Ints Meijers, Raimonds Kirejevs, 
Aigars Leončiks, kuriem piešķirts un ir aktīvs ražotāja sertifikāts, kas apliecina 
darbinieka kvalifikāciju darbam ar atbalstāmajām iekārtām, kas norādītas Pielikumā 
Nr.1.  
4.3. Pakalpojuma Perioda izpilde tiek pieņemta, parakstot nodošanas-pieņemšanas 
aktu (Pielikums Nr.3). 
 
5. PUŠU ATBILDĪBA 
5.1. Izpildītājs garantē bez maksas piegādāt informāciju par sniegto Pakalpojumu. 
5.2. Pasūtītājs samaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
5.3. Pasūtītājs pieņem pakalpojumu un paraksta atbilstošos dokumentus. 
5.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma nosacījumu godprātīgu izpildi. 
5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs neiekļaujas Līgumā paredzētajos Pakalpojuma sniegšanas 
termiņos, tas maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no gada 
Pakalpojuma Līguma summas par katru turpmāko kavējuma dienu. 
5.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs neiekļaujas Līgumā paredzētajos Pakalpojuma apmaksas 
termiņos, tas maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no 
neapmaksātās summas par katru turpmāko kavējuma dienu.  
5.7. Gadījumā, ja Izpildītājs neiekļaujas līguma garantētajā iekārtu tehnisko bojājumu 
novēršanas laikā garantijas periodā, tas maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 500 
EUR apjomā par katru turpmāko kavējuma dienu. 
 
6. GARANTIJAS UN APKALPOŠANA 
6.1. Tehniskā atbalsta pakalpojumi 24 mēnešu laikā tiek nodrošināti atbilstoši 

iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.1). 
6.2.Pasūtītāja atbalstāmo iekārtu vai to moduļu bojājumu gadījumā Izpildītājs bez 

maksas nodrošina bojāto iekārtu vai to moduļu nomaiņu ar tā paša ražotāja tā paša 
modeļa iekārtām/moduļiem. 

6.3.Pasūtītājam tiek nodrošinātas piekļuves tiesības aparatūras ražotāja tiešsaistes 
resursiem atbilstošās programmatūras jaunāko versiju lejuplādēšanai un lietošanai. 

6.4.Bojājumu novēršanas stundu skaitu nosaka no brīža, kad Pasūtītājs iesniedzis 
Izpildītājam rakstisku bojājuma pieteikumu.  

 
7. LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA/SPĒKĀ ESAMĪBA 
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Līgums 
tiek pārtraukts saskaņā ar pušu gribu, kad Līgums tiek vienpusēji izbeigts vai ar 
saistību pilnīgu izpildi. 
7.2. Pasūtītājs drīkst vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos: 

7.2.1. ja Pakalpojuma sniegšana tiek kavēta vairāk nekā vienu mēnesi; 
7.2.2. ja Pakalpojuma sniegšana neatbilst iepirkumu procedūras Nr. LUMII 
2018/01 specifikācijai. 



 
 

7.3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 7.2.punkta nosacījumiem, Izpildītājs maksā 
līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas par Pakalpojuma nenodrošināšanu. 
 
8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši 
nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst un par kuru 
iestāšanos Puse nav vainojama.  
8.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, 
karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, 
ierobežojumi enerģijas padevē, valdības lēmumi un tamlīdzīgi ārpus Puses kontroles 
esoši apstākļi. 
8.3. Iestājoties 8.1. punktā minētajiem apstākļiem, Puses 3 (trīs) dienu laikā nosūta 
paziņojumu otrai Pusei un rakstveidā vienojas par Līguma noteikumu tālāko izpildi. 
8.4. Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi 3 (trīs) dienu laikā, tā zaudē 
tiesības atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei 
nodarītajiem zaudējumiem. 
8.5. Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu 
iespējamos zaudējumus otrai Pusei. 
8.6. Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas. 
 
9. STRĪDU RISINĀŠANA 
9.1. Līgumu noslēdzot, izpildot, izdarot grozījumus vai piemērojot sankcijas, Puses 
piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus. 
9.2. Puses dara visu, lai atrisinātu visus strīdus un domstarpības, kas var rasties starp 
Pusēm Līguma darbības laikā, pārrunu ceļā savstarpēji vienojoties. 
9.3. Puses apņemas strīdu risināšanas laikā nekaitēt no Līguma izrietošajām 
tiesiskajām attiecībām un Pušu interesēm. 
9.4. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks 
izskatīti Latvijas Republikas tiesās. 
 
10. CITI NOTEIKUMI 
10.1. Visas Līguma tehniskās detaļas tiek fiksētas Līguma pielikumos, kas ir Līguma 
neatņemamas sastāvdaļas. 
10.2. Puses garantē, ka Līguma slēgšanai nepieciešamā informācija ir patiesa un 
dokumenti īsti. 
10.3. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem. 
10.4. Puses apņemas savlaicīgi paziņot par savu rekvizītu izmaiņām. 
10.5. Līguma daļu un apakšpunktu nosaukumi kalpo tikai tam, lai atvieglotu Līguma 
izskatīšanu, tādējādi tie neietekmē kāda Līguma punkta izskaidrojumu. 
10.6. Ar Līguma parakstīšanu visas iepriekšējās sarunas un priekšlikumi zaudē spēku 
un pušu attiecības regulē tikai Līgums un atbilstošie normatīvie akti. 
10.7. Līguma noteikumi var tikt papildināti vai grozīti tikai ar Pušu rakstveida 
vienošanos, ko parakstījušas abas Puses. 
10.8. Visi ziņojumi Pušu starpā tiek veikti rakstveidā pēc Līgumā norādītajām 
adresēm vai vēlāk mainītajām adresēm. 
10.9. Visi jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 
10.10. Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. 
10.11. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam 
eksemplāram. 



 
 

 
 
11. PUŠU REKVIZĪTI 
11.1. Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts 
Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459 
Reģistrācijas Nr.: 90002111761 
PVN reģistrācijas Nr.: LV90002111761 
Banka AS Swedbank 
SWIFT kods HABA LV 22 
IBAN norēķinu konts  
Tālruņa Nr.:  
E-pasta adrese:  
Kontaktpersona:  

 
11.2. Izpidītājs: SIA “Lattelecom” 
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV - 1011 
Reģistrācijas Nr.: 40003052786 
PVN reģistrācijas Nr.: LV40003052786 
Banka AS Swedbank 
SWIFT kods HABA LV 22 
IBAN norēķinu konts  
Tālruņa Nr.:  
E-pasta adrese:  
Kontaktpersona:  

 
  
 
Pasūtītāja vārdā: 
 
_____________ 
I.Opmane 
 
 

Izpildītāja vārdā: 
 
_____________ 
J.Kirilka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Pielikums Nr.1 
Pie 2018.gada 02.jūlija līguma  

”Par tīkla iekārtu tehnisko atbalstu” 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 
3.DAĻA. TĪKLA APARATŪRAS ATBALSTS  

Tīkla iekārtu ekspluatācijas atbalsta pakalpojumi 24 mēnešu periodam  
3.1. Atbalsta pakalpojumi jānodrošina LU MII rīcībā esošiem diviem (2) 

komutatoriem Cisco WS-C3650-48TS ar šādu komplektāciju: 
N.p.k. Komponente Daudzums 
3.1.1.  Komutators 

WS-C3650-48TS, SN: FDO1925P0XG 
1 

3.1.2.  Komutators 
WS-C3650-48TS, SN: FDO1925P0XX 

1 

3.1.3.  Barošanas bloks 
 
PWR-C2-250WAC, SN: LIT192005X8 
PWR-C2-250WAC, SN: LIT192003WX 

2 

3.2. Atbalsta pakalpojumi jānodrošina LU MII rīcībā esošam ugunsmūrim Cisco 
ASA 5508, pakalpojums jāuzsāk ar 07.12.2018. Iekārtas komplektācija:  
N.p.k. Komponente Daudzums 
3.2.1. šasija 

ASA5508, SN: JMX2101Y1T8 
1 

3.2.2. disks 
ASA5508-SSD, SN: MSA204709UP 

1 

3.3. Atbalta pakalpojumiem jānodrošina: 

Nr.p.k. Prasība Pretendenta piedāvājums 
3.3.1.  Diennakts sakaru iespēja 

(jānorāda kontakttālrunis darba 
dienās, darba laikā no plkst. 08:00 
līdz plkst. 17:00, pārējā laikā ar 
elektroniskā pasta starpniecību) 

Diennakts sakaru iespēja 
SIA Lattelecom palīdzības 
dienesta koordinātes: Tel.: 
80009101, e-pasts: 
TAD@lattelecom.lv 

3.3.2.  Pieprasījumu un bojājumu 
pieteikumu pieņemšana. Kritisku 
bojājumu gadījumos jānodrošina 
iespēja sazināties telefoniski 
personīgi ar Izpildītāja atbildīgo 
tehnisko speciālistu  

Kritisku bojājumu gadījumos būs 
iespēja sazināties telefoniski 
personīgi ar Lattelecom atbildīgo 
tehnisko speciālistu 

3.3.3.  Telefonisku un ar e-pastu 
starpniecību konsultāciju 
nodrošināšana darba dienās no 
08:00 līdz 17:00 par: 
 iekārtas funkcionālo iespēju 

izmantošanu;  
 iekārtas paplašināšanas un 

Telefonisku un ar e-pastu 
starpniecību konsultāciju 
nodrošināšana darba dienās no 
08:00 līdz 17:00 par: 
 iekārtas funkcionālo iespēju 

izmantošanu;  
 iekārtas paplašināšanas un 

modernizācijas iespējām; 



 
 

modernizācijas iespējām; 
 iekārtas saslēgšanas iespējām ar 

citām iekārtām vai sistēmām; 
 iekārtas regulēšanas 

jautājumiem; 
 iekārtas darbības kļūmju 

diagnostiku un novēršanu; 
 kritisko iekārtu bojājumu un 

avārijas novēršanu. 

 iekārtas saslēgšanas iespējām 
ar citām iekārtām vai 
sistēmām; 

 iekārtas regulēšanas 
jautājumiem; 

 iekārtas darbības kļūmju 
diagnostiku un novēršanu; 

kritisko iekārtu bojājumu un 
avārijas novēršanu. 

3.3.4.  Avārijas situācijās jānodrošina 
speciālista ierašanās objektā 
nākamās darba dienas laikā no 
avārijas situācijas pieteikuma brīža 
Izpildītāja tehniskās apkalpošanas 
servisā, ja problēma ir pieteikta 
darba laikā. 

Avārijas situācijās tiks  
nodrošināta speciālista ierašanās 
objektā nākamās darba dienas 
laikā no avārijas situācijas 
pieteikuma brīža Izpildītāja 
tehniskās apkalpošanas servisā, 
ja problēma ir pieteikta darba 
laikā. 

3.3.5.  Nekritisku iekārtu bojājumu 
novēršana ne vēlāk kā 2 darba dienu 
termiņā no to pieteikšanas brīža 
Izpildītāja tehniskās apkalpošanas 
servisā. 

Nekritisku iekārtu bojājumu 
novēršana ne vēlāk kā 2 darba 
dienu termiņā no to pieteikšanas 
brīža Izpildītāja tehniskās 
apkalpošanas servisā. 

3.3.6.  Bojāto iekārtu nomaiņa to 
atrašanās vietā (objektā); 
Pasūtītāja atbalstāmo iekārtu vai to 
moduļu bojājumu gadījumā 
Izpildītājs nodrošina bojāto iekārtu 
vai to moduļu nomaiņu ar tā paša 
ražotāja tā paša modeļa 
iekārtām/moduļiem. 

Bojāto iekārtu nomaiņa to 
atrašanās vietā (objektā); 
Pasūtītāja atbalstāmo iekārtu vai 
to moduļu bojājumu gadījumā 
Lattelecom nodrošinās bojāto 
iekārtu vai to moduļu nomaiņu ar 
tā paša ražotāja tā paša modeļa 
iekārtām/moduļiem. 

3.3.7.  Iekārtas 
programmnodrošinājuma 
atjaunināšana (update). Pasūtītāja 
darbiniekiem tiek nodrošinātas 
piekļuves tiesības aparatūras 
ražotāja tiešsaistes resursiem 
atbilstošās programmatūras jaunāko 
versiju lejuplādēšanai un lietošanai. 

Iekārtas 
programmnodrošinājuma 
atjaunināšana (update). 
Pasūtītāja darbiniekiem būs 
nodrošinātas piekļuves tiesības 
aparatūras ražotāja tiešsaistes 
resursiem atbilstošās 
programmatūras jaunāko versiju 
lejuplādēšanai un lietošanai. 

3.3.8.  Atbalsta pakalpojumi tiek 
nodrošināti ar pretendenta 
darbiniekiem, kuriem vismaz 1 
(vienam) piešķirts un ir aktīvs 
ražotāja sertifikāts (Cisco Certified 
Network Professional vai Cisco 
Certified Internetwork Expert), kas 
apliecina šo darbinieku kvalifikāciju 
darbam ar atbalstāmo aparatūru. 
Jānorāda piedāvātie  pakalpojuma 
izpildes speciālisti un 
piedāvājumam jāpievieno šo 

 Ints Meijers - Cisco Certified 
Internetwork Expert 
sertifikācija; 

 Raimonds Kirejevs - Cisco 
Certified Network Professional 
sertifikācija; 

 Aigars Leončiks - Cisco 
Certified Network Professional 
sertifikācija. 



 
 

darbinieku kvalifikāciju apliecinošo 
sertifikātu kopijas. 

 

 
 
 
 
 
 

Pasūtītāja vārdā: 
 
_____________ 
I.Opmane 
 
 

Izpildītāja vārdā: 
 
_____________ 
J.Kirilka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pielikums Nr.2 
Pie 2018.gada 02.jūlija līguma  

”Par tīkla iekārtu tehnisko atbalstu” 
 
 

CENU PIEDĀVĀJUMS 
 

1. Cenas jānorāda saskaņā ar šī pielikuma 4.punktā sniegto formātu. 

2. Cenas jānorāda, ieskaitot visus ar preces piegādi un tās garantijas servisa 
nodrošināšanu saistītos izdevumus. 

3. Cenās iekļaujami visi nodokļi (izņemot PVN). 

4. Cenu formāts: 

3.daļa 
Nr. Nosaukums Vienības  

cena bez  
PVN (EUR) 

Skaits Kopā cena  
piegādes vietā 

 bez PVN (EUR) 

3.1. Atbalsta pakalpojumi 
komutatoriem 6 mēnešu 
periodam 

300.00 4 gab. 1 200.00 

3.2. Atbalsta pakalpojumi 
ugunsmūrim 6 mēnešu 
periodam 

150.00 4 gab. 600.00 

   Kopā 
(EUR): 

1 800.00 

 
Kopējā cena (bez PVN) iepirkuma 3. daļai 1 800.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti 
eiro 00 centi) 
 
3.1. punkta pakalpojumi tiks uzsākti ar Līguma abpusējas parakstīšanas dienu.  
3.2. punkta pakalpojumi tiks uzsākti ar 07.12.2018.g.  
 
 
 
Pasūtītāja vārdā: 
 
_____________ 
I.Opmane 
 
 

Izpildītāja vārdā: 
 
_____________ 
J.Kirilka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pielikums Nr.3 
Pie 2018.gada 02.jūlija līguma  

”Par tīkla iekārtu tehnisko atbalstu” 
 
 
Rīgā,                                                                                    2018.gada ___.__________ 
 

Nodošanas – pieņemšanas akts 
par 2018. gada 02.jūlija līguma Nr. 3-28i/26-2018 izpildi 

 
 
 
PASŪTĪTĀJA pārstāvis Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 
institūta direktore Ināra Opmane un  
IZPILDĪTĀJA ____________ pārstāvis ___________________, ar šo nodošanas-
pieņemšanas aktu apstiprinām, ka 2018. gada 02.jūlija līguma Nr. 3-28i/26-2018 
(turpmāk tekstā - līguma) ietvaros IZPILDĪTĀJS ir sniedzis pakalpojumu atbilstoši 
līgumā izvirzītajām prasībām un paredzētajā termiņā no ______________līdz 
____________. 
 
Ar šo aktu tiek apliecināts, ka Pakalpojums sniegts par līguma 6 mēnešu summu EUR 
____(summa vārdiem), tai skaitā pamatsumma EUR ____(summa vārdiem) apmērā 
un pievienotās vērtības nodoklis EUR ____ (summa vārdiem) apmērā. 
 
Pasūtītāja vārdā: 
 
_____________ 
I.Opmane 
 
 

Izpildītāja vārdā: 
 
_____________ 
 

 
 
 
 
 


