Piegādātāja līguma Nr. _________
Pasūtītāja līguma Nr.3-28i/____-2019

LĪGUMS
Par programmatūras licenču piegādi
Rīgā, 2019. gada ___.decembrī
SIA „Sentios”, reģistrācijas numurs 40103868193, tā pilnvarotās personas Pārdošanas
menedžeres Santas Getmančukas personā, kura darbojas uz pilnvaras Nr. A-LV008 pamata,
turpmāk – PIEGĀDĀTĀJS, no vienas puses, un
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, reģistrācijas Nr.
90002111761, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV–1459, tā direktores Ināras Opmanes
personā, kura darbojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no otras puses,
PIEGĀDĀTĀJS un PASŪTĪTĀJS kopā turpmāk saukti par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi,
pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotās iepirkuma procedūras “Programmatūras licenču piegāde”
(identifikācijas Nr.: LUMII 2019/08-M) rezultātiem,
noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk – Līgums, kas ir saistošs Pušu tiesību un saistību
pārņēmējiem:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
PASŪTĪTĀJS uzdod, un PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt programmatūras licenču (turpmāk –
Prece) piegādi, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma
1.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums).
2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
Preces piegādes termiņš: 20 (divdesmit) kalendārās dienas no Līguma abpusēja parakstīšanas
brīža.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līgumcena par Preces piegādi EUR 2040.00 (divi tūkstoši četrdesmit euro un 00 centi)
(bez PVN).
3.2. Norēķinu par Preci PASŪTĪTĀJS veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc preces nodošanas
un pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.3. PASŪTĪTĀJS veic samaksu ar pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA bankas kontu.
3.4. Piegādātājs preču pavadzīmē – rēķinā ietver atsauci uz šo līgumu, norādot līguma
sagatavošanas datumu un numuru, kā arī norāda iepirkuma procedūras identifikācijas numuru LU
MII Nr.2019/08-M.

4. PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA
4.1. Piegādātāja pienākums ir pēc abpusēja Līguma parakstīšanas brīža savlaicīgi piegādāt
Pasūtītājam Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.
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4.2. Piegādātājs Preci piegādā uz Raiņa bulvāri 29, Rīgā, darbdienā laikā no plkst. 9:00 līdz
plkst.17:00, precīzu piegādes laiku saskaņojot ar Pasūtītāju.
4.3. Prece un tās programmatūras links vai aktivizācijas kods tiek piegādāts elektroniski uz epasta adresi arturs.medenis@lumii.lv.
4.4.
Līguma uzskaitītā Prece uzskatāma par nodotu Pasūtītājam no pavadzīmes-rēķina
parakstīšanas dienas.
4.5. Līgumā norādītā Prece uzskatāma par atbilstošu specifikācijā norādītajai komplektācijai
no Preces nodošanas - pieņemšanas akta (Pielikums Nr.3) parakstīšanas dienas.
4.6. Pavadzīme - rēķins tiek parakstīts brīdī, kad Pasūtītājs ir konstatējis, ka Piegādātājs ir
piegādājis visas pavadzīmē - rēķinā minētās Preces.
4.7. Ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pavadzīmes - rēķina parakstīšanas Pasūtītājs
pārbauda saņemto Preču atbilstību Līgumā uzskaitītajai specifikācijai. Ja pārbaudes laikā
Pasūtītājam rodas pamatotas aizdomas par saņemto Preču neatbilstību Līgumā uzskaitītajai
specifikācijai, Pasūtītājs par to nekavējoties informē Piegādātāju. Pamatotas pretenzijas gadījumā
Piegādātājs veic specifikācijai neatbilstošās Preces nomaiņu 3 (trīs) darba dienu laikā no
pretenzijas saņemšanas brīža. Pēc Līguma šī apakšpunkta visu prasību izpildes Pasūtītājs paraksta
Preces nodošanas - pieņemšanas aktu.
4.8. Atteikums parakstīt pavadzīmi - rēķinu vai nodošanas - pieņemšanas aktu neatbrīvo Puses
no Līguma saistību izpildes.
5. LĪDZĒJU SAISTĪBAS
5.1. Piegādātājs garantē bez maksas piegādāt informāciju, kas nepieciešama, lai instalētu un lietotu
programmu.
5.2. Pasūtītājs samaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5.3. Pasūtītājs pieņem Preci un paraksta atbilstošos dokumentus.
5.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma nosacījumu godprātīgu izpildi.
5.5. Gadījumā, ja Piegādātājs neiekļaujas Līgumā paredzētajos Preču piegādes termiņos, tas maksā
Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no nepiegādāto Preču kopējās summas par katru
turpmāko kavējuma dienu, bet ne vairāk 10% no nepiegādātās Preces kopējās summas.
5.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs neiekļaujas Līgumā paredzētajos Preču apmaksas termiņos, tas maksā
Piegādātājam nokavējuma procentus 0,5% apmērā no neapmaksātās summas par katru turpmāko
kavējuma dienu, bet ne vairāk 10% no nesamaksātās summas.
5.7.Līgumsoda vai nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo Līdzēju no pārējo Līguma saistību
pienācīgas izpildes.
6. GARANTIJAS UN APKALPOŠANA
6.1. Piegādātājs nodrošina piegādātās Preces atbilstību ražotāja noteiktajiem datorprogrammu
lietošanas noteikumiem.
6.2. Piegādātājs bez maksas novērš Pasūtītāja konstatētas problēmas programmatūras instalēšanā
3 (trīs) dienu laikā no problēmas pieteikšanas dienas.
6.3. Gadījumā, ja Piegādātājs neizpilda 6.2. punktā pieteikumu minētajā laikā - Piegādātājs maksā
līgumsodu 10% apmērā no Līgumcenas par Preču garantijas nenodrošināšanu.
7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt pārrunu veidā.
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7.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks,
dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, valsts vai pašvaldību pārvaldes institūciju
lēmumi, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst
saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam,
kurā darbosies šie apstākļi.
8.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta
paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas
apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek
visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
8.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet
Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes
termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības
vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot savstarpēju norēķinu.
9. LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA/SPĒKĀ ESAMĪBA
9.1. 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.
9.2. Pasūtītājs drīkst vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
9.2.1 ja Preces piegāde tiek kavēta vairāk nekā vienu mēnesi;
9.2.2. ja Prece neatbilst iepirkumu procedūras LUMII Nr. 2019/08-M tehniskajai specifikācijai;
9.2.3. PIEGĀDĀTĀJS ir pasludināts par maksātnespējīgu vai pasludināta bankrota procedūras
uzsākšana;
9.2.4.pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas sankciju likuma 11.1 panta trešās daļas
regulējumu.
9.2. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 9.2.1.punkta nosacījumiem, PIEGĀDĀTĀJS maksā
līgumsodu 10% apmērā no Līgumcenas par Preču piegādes nenodrošināšanu.
9.3. Pasūtītājs var pagarināt Līguma 2. punktā minēto Preces piegādes termiņu, ja Preces piegāde
ir aizkavēta ar citas institūcijas lēmumu. Brīdī, kad rodas šāda situācija, PIEGĀDĀTĀJS
nekavējoties par to informē Pasūtītāju, kurš pieņem lēmumu par Preces piegādes termiņa
pagarināšanu.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Līguma labojumi, grozījumi un Papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti
rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
10.3. PASŪTĪTĀJS apņemas ievērot konfidencialitāti un bez PIEGĀDĀTĀJA rakstiskas atļaujas
saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi
saistītu dokumentu saturu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas PIEGĀDĀTĀJS ir noteicis kā
komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis PASŪTĪTĀJU.
PIEGĀDĀTĀJS nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
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10.4. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī
uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
10.5. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai
pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
10.6. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu šo Līgumu, kā
arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai
aizliegtu uzņemties šajā Līgumā minēto pienākumu izpildi.
10.7. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:
Pasūtītājs
Latvijas Universitātes Matemātikas un
informātikas institūts
Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459
Tālr.67224760, Fakss: 67820153
Reģ. Nr.LV90002111761
Valsts kase
Norēķinu konts:
LV40TREL9100199016000
Kods: TRELLV22
Kontaktpersona: Artūrs Medenis, tālr.
29289298, Arturs.medenis@lumii.lv

Piegādātājs
Sentios SIA
Reģistrācijas numurs: 40103868193
PVN numurs: LV40103868193
Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 34, Rīga, LV-1010, Latvija
Norēķinu konts: LT733500010004709912

_____________________________
Direktore Ināra Opmane

_________________________________
Pārdošanas speciāliste S. Getmančuka

Banka: Paysera LT
Kods: EVIULT21XXX

Kontaktpersona: Santa Getmančuka,
tālr. 23773155,
santa.getmancuka@sentios.eu
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