Vispārīgā vienošanās Nr. IL/98/2017

Līgums IL-IKT/28/2019
Līguma sagatavošanas vieta un datums ir Rīgā, 29.08.2019.
Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga
datums.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – Pasūtītājs), valsts sekretāra
vietnieka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunda Beļska personā, kurš
darbojas saskaņā ar Pasūtītāja 2017. gada 14. jūlija iekšējiem noteikumiem Nr.1 – 4/14 “Kārtība,
kādā ministrija veic publiskos iepirkumus” un Pasūtītāja 2019.gada 1.februāra rīkojumu Nr.12/18 “Par budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu vadītājiem un izpildītājiem 2019.
gadā”, no vienas puses, un
SIA “Communications & Strategies” (turpmāk – Izpildītājs), vienotais reģ. Nr. 40103431394,
kā vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Viesturs Deksnis, no otras puses,
turpmāk abi kopā saukti “Līdzēji”, bet katrs atsevišķi “Līdzējs”, pamatojoties uz 2017. gada 16.
novembra Vispārīgās vienošanās Nr. IL/98/2017 (turpmāk – Vienošanās) nosacījumiem, tai
skaitā Vienošanās 2., 3. un 5.punktu, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par:
1.

Līguma priekšmets: atbilstoši Vienošanās 1.pielikumam “Meta piedāvājuma
precizējums” (turpmāk – Piedāvājums) Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt šādu
pakalpojumu (Piedāvājuma 8.punkts) – Dalība partneru pasākumā “Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) simtgades svinības: atvērto durvju diena” (turpmāk – Pakalpojums vai
Pasākums).

2.

Līgumcena: Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Vienošanās 2.pielikumā “Finanšu un
aktivitāšu plāns” norādītajai līgumcenai, ko veido 4.3. pozīcija – kopējā cena 4 132,15
EUR (četri tūkstoši viens simts trīsdesmit divi euro un 15 centi), tai skaitā summa bez
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) 3 415,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti
piecpadsmit euro un 00 centi) un PVN 21% ir 717,15 EUR (septiņi simti septiņpadsmit
euro un 15 centi).

3.

Līguma finansējuma avots: Līgumu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa Nr.2.2.1.
“Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes
un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT
platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projekta
Nr.2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.

4.

Līguma termiņš: 2019. gada 20. septembris
Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījis pēdējais no Līdzējiem, un ir spēkā līdz
Līdzēju saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz Vienošanās termiņa beigām.

5.

Pakalpojuma rezultātā veikto aktivitāšu izpildes un pieņemšanas kritēriji:
Pakalpojuma rezultātā veiktās aktivitātes un to izpildes un pieņemšanas kritēriji ir noteikti
Līguma 1.pielikumā “Pakalpojuma rezultātā veikto aktivitāšu izpildes un pieņemšanas
kritēriji” (turpmāk – Līguma 1.pielikums).

6.

Pakalpojuma rezultātā veiktās aktivitātes un nodevumu iesniegšanas termiņš:
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Pakalpojuma rezultātā veiktās aktivitātes un nodevumu iesniegšanas termiņi ir noteikti
Līguma 1.pielikumā.
7.

Izpildītāja pārstāvis Līguma ietvaros: Viesturs Deksnis, komunikācijas eksperts.

8.

Pakalpojuma sniegšanā iesaistītie speciālisti (Vienošanās 6.1.apakšpunktā norādīto
speciālistu, kuri piedalīsies Pakalpojuma izpildē, uzskaitījums):
8.1. Signe Briķe, projekta vadītāja;
8.2. Māris Vēveris, radošais direktors;
8.3. Māris Staris, radošais direktors.

9.

Visi no Līguma izrietošie noteikumi un nosacījumi, kā arī Līdzēju pienākumi un tiesības,
kas nav iekļauti šajā Līgumā, nosaka Vienošanās, izņemot šādus nosacījumus, kuri ir
piemērojami tikai šim Līgumam - atbilstoši Vienošanās 5.4.apakšpunktam Izpildītājam,
īstenojot Pakalpojumu, ir jāņem vērā nosacījumi un nostādnes, kas ir iekļauti Izpildītāja
izstrādātajā Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas un uzvedības maiņas veicināšanas
stratēģijā (turpmāk – Stratēģija), Projekta radošajā konceptā un Vienotās grafiskās
identitātes dokumentā. Projekts šī Līguma izpratnē ir Vienošanās rezultātā sniegto
aktivitāšu kopums, lai sasniegtu Piedāvājuma 2.punktā noteiktos mērķus.

10. Pakalpojums ir īstenots pilnā apmērā un tā izpildes termiņš ir datums, kad Pakalpojuma
izpilde ir apstiprināta ar abu Līdzēju parakstītu pieņemšanas - nodošanas aktu (Līguma
2.pielikums). Pieņemšanas – nodošanas aktam Izpildītājs pievieno atskaiti, kas ietver
informāciju par aktivitāti, ar tās īstenošanu saistītās izmaksu pozīcijas un faktiski izlietoto
finansējumu, kas nepārsniedz Līguma 1.pielikuma 2.punktā noteikto.
11. Norēķinus Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta
abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina vai pavadzīmes saņemšanas, maksājumu
pārskaitot uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu.
12. Līgums sagatavots latviešu valodā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu, uz 3 (trīs) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem, kopā uz 6 (sešām)
lapām.
13. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV – 1494
Reģ. Nr. 90000028508
Tālr.: 67026533
E-pasts: pasts@varam.gov.lv

SIA “Communications & Strategies”
“Bērzavoti”, k-1, 15A, Lapenieki, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
Reģ. Nr. 40103431394
Tālr.: 29404286
E-pasts: birojs@strategies.lv

Norēķinu konts:
Valsts kase
Konts: LV20TREL221049658200B
Kods: TREL LV22

Norēķinu konts:
AS Swedbank
Konts: LV51HABA0551030745965
Kods: HABALV22
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Valsts sekretāra vietnieks informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju jautājumos

Valdes loceklis

E. Beļskis

V. Deksnis

Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
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