GROZĪJUMI
APSTIPRINĀTI
ZPR Iepirkumu komisijas
2016.gada 05.maija sēdē
Protokols Nr. 2016/04/5
5.pielikums
APSTIPRINĀTS
ZPR Iepirkuma komisijas
2016.gada 21.marta sēdē
Protokols Nr. 2016/04/2

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
PAR INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANU UN ATBALSTA PLĀNU IZSTRĀDI
PERSONĀM AR INVALIDITĀTI UN ĀRPUS ĢIMENES APRŪPĒ ESOŠIEM BĒRNIEM
ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ
Jelgavā,

2016.gada __._______

Zemgales plānošanas reģions (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr. 90002182529, tā izpilddirektora Valda
Veipa personā, kurš rīkojas saskaņā ar nolikumu, (turpmāk – Pasūtītājs/Puse) no vienas puses un
_____________, reģistrācijas numurs_____________, valdes locekļa ___________ personā, kurš
rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk – Izpildītājs/Puse), abi kopā saukti Puses,
saņemot līdzfinansējumu no Eiropas Sociālā fonda projekta „Atver sirdi Zemgalē” (Vienošanās
Nr.9.2.2.1/15/I/001) (turpmāk – Projekts) savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus un spaidiem,
pamatojoties uz iepirkuma Nr. ZPR2016/04 „Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu
izstrāde personām ar invaliditāti un ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem Zemgales plānošanas
reģionā” (turpmāk – iepirkums) iesniegto Izpildītāja piedāvājumu un Pasūtītāja pieņemto lēmumu par
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma priekšmets un summa
1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs par Līgumā paredzēto līguma summu sniedz šādus
pakalpojumus atbilstoši Līguma 1.pielikumam (Tehniskā specifikācija) un Līguma 2.pielikumam
(Izpildītāja piedāvājums) (turpmāk – Darbs):
1.1.1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde bērniem, kuri saņem valsts vai
pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (bērnu
aprūpes iestāžu) pakalpojumu;
1.1.2. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm;
1.1.3. Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi dalībai atbalsta plānu izstrādē personām ar garīga
rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pakalpojumus.
1.2. Līguma kopējā summa ir EUR ___________, pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR _______,
kopā EUR ________. Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.
1.2.1. Līguma summa par 1.1.1.punktā noteikto Darbu ir EUR ___________, pievienotās vērtības
nodoklis 21% EUR _______, kopā EUR ________.
1.2.2. Līguma summa par 1.1.2.punktā noteikto Darbu ir EUR ___________, pievienotās vērtības
nodoklis 21% EUR _______, pavisam kopā EUR ir EUR ___________, pievienotās vērtības nodoklis
21% EUR _______, kopā EUR ________.
1.2.3. Līguma summa par 1.1.3.punktā noteikto Darbu ir EUR ___________, pievienotās vērtības
nodoklis 21% EUR _______, kopā EUR ________.
1.3. Līguma summā ietilpst visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas,
tajā skaitā visas personāla izmaksas, kā arī visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi
netieši saistītās izmaksas.

2. Pušu pienākumi un tiesības
2.1. Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošina Izpildītāju ar Darba izpildei nepieciešamo
informāciju un dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
2.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā sniegt
informāciju par Darba sniegšanas gaitu un rezultātiem.
2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darba izpildi līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai, ja
Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās prasības.
2.4. Izpildītājs nodrošina Darba izpildi atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām, ievērojot Latvijas
Republikas normatīvos aktus, kas regulē šāda Darba izpildi, kā arī uzņemties atbildību par sekām,
kuras iestāsies Latvijas Republikas normatīvo aktu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas
rezultātā.
2.5. Izpildītājs apņemas saskaņot ar Pasūtītāju Līguma 1.pielikumā (Tehniskā specifikācija) ietvertās
Darba izpildes darbības, informējot elektroniski par katras darbības uzsākšanu.
2.6. Izpildītājs apņemas nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Darba
izpildi noteiktajos termiņos un kārtībā.
2.7. Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem
zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, un atlīdzināt visus izdevumus, zaudējumus un nemantisko
kaitējumu, kas Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, radušies Pasūtītājam un trešajām
personām.
2.8. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju, un veikt visus nepieciešamos pasākumus informācijas neizpaušanai, ko Izpildītājs ieguvis no Pasūtītāja Līguma
izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas institūcijas, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem ir tiesības prasīt šādu informāciju.
2.9. Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā uz visiem Līguma izpildes gaitā saņemtajiem
personu ar intelektuālajiem un attīstības traucējumiem Amerikas apvienības (turpmāk – AAIDD)
Atbalsta intensitātes skalas metodes materiāliem atbilstoši Latvijas Republikas Labklājības ministrijai
piešķirtās licences darbības termiņam, tos nedrīkst reproducēt, pavairot, izpaust, publiskot, nodot,
AAIDD materiāliem nedrīkst veikt atgriezenisko inženierizpēti un tos nedrīkst nevienam atklāt bez
Latvijas Republikas Labklājības ministrijas rakstiskas piekrišanas. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo
atbildību par nodarītajiem zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, kas Izpildītāja darbības vai
bezdarbības dēļ radušies Latvijas Republikas Labklājības ministrijai Līguma 2.9.punktā minēto
konfidencialitātes prasību neievērošanas rezultātā.
2.10. Izpildītājam ir tiesības prasīt samaksu par kvalitatīva un savlaicīga Darba izpildi atbilstoši
Līguma noteikumiem un Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par Līgumā noteiktajā
apjomā, savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3. Darba izpilde un norēķinu kārtība
3.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to paraksta abas Puses, un ir spēkā 6 (sešus) mēnešus vai līdz
pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.
3.2. Izpildītājs nodod Darbu ar parakstītu nodošanas un pieņemšanas aktu (turpmāk – Nodošanas un
pieņemšanas akts).
3.3. Pasūtītāja pārstāvis ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma 3.4.punkta kārtībā
iesniegtā Darba saņemšanas pārbauda veiktā Darba atbilstību Līguma noteikumiem:
3.3.1. Pasūtītāja pārstāvis pieņem Darbu, ja tas atbilst Līgumā noteiktajām prasībām un paraksta
Nodošanas un pieņemšanas aktu;
3.3.2. Pasūtītāja pārstāvis nepieņem Darbu, ja tas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām,
sagatavojot aktu, kurā norāda konstatētās neatbilstības izpildītajā Darbā, un nosūta aktu Izpildītāja
pārstāvim, nosakot termiņu neatbilstību novēršanai.
3.4. Pēc Līguma 3.3.2.apakšpunktā minētajā aktā norādīto neatbilstību novēršanas, Izpildītāja
pārstāvis atkārtoti iesniedz Darbu Pasūtītājam.
3.5. Pasūtītājs veic samaksu par kvalitatīvi un faktiski izpildītu Darbu, ko ir akceptējis Pasūtītājs, un
pārskaita uz Izpildītāja rēķinā norādīto kredītiestādes kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no
Nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

4. Pušu atbildība
4.1. Izpildītājs atbild par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie Pasūtītājam radušies,
Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā. Izpildītājs atbild par tā nolīgto speciālistu un
apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības vai jebkuras neuzmanības rezultātā nodarītiem zaudējumiem
tādā pašā mērā kā par savu darbību vai bezdarbību.
4.2. Ja Izpildītājs neizpilda Darbu Līgumā noteiktajā termiņā vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā
nenovērš Līguma 3.3.2.apakšpunkta kārtībā konstatētās Darba izpildes neatbilstības, Pasūtītājam ir
tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma
summas par katru nokavēto Darbu izpildes termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no
Līguma summas.
4.3. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Izpildītājam Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājam ir tiesības
pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no nokavētā
maksājuma summas par katru maksājuma termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas.
4.4. Ja Darba izpildes laikā tiek konstatēta tāda personas datu noplūde, kas pārkāpj datu subjekta
tiesības, un tā ir radusies Izpildītāja neuzmanības rezultātā, Izpildītājs ir atbildīgs gan par
Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, gan trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kā arī
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma
summas.
4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes pienākuma un neizslēdz zaudējumu
atlīdzināšanas pienākumu.
5. Konfidencialitāte
5.1. Visa un jebkāda informācija, ko Puse sniedz otrai Pusei Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas,
pildot Līguma saistības, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī informācija par Līguma izpildi tiek atzīta
un uzskatīta par konfidenciālu.
5.2. Pusēm nav tiesību izpaust informāciju, kas Darba izpildes laikā gūta no otras Puses, trešajām
personām bez Puses rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Pusēm ar vislielāko rūpību un uzmanību ir
jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību, lai pilnībā izslēgtu iespēju trešajām
personām piekļūt pie konfidenciālas informācijas.
5.3. Līguma ietvaros konfidenciālo informāciju ir tiesīgs lietot tikai Izpildītājs, tā apakšuzņēmēji un
speciālisti, ja vien Līgumā nav noteiks savādāk vai Puses Līguma darbības laikā rakstiski
nevienojas citādi.
5.4. Pušu pienākums ir nodrošināt, ka darbinieki un speciālisti, kuri izmantos otras Puses
konfidenciālo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai
nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir
noteiktas Izpildītājam šajā Līgumā.
5.5. Līguma konfidencialitātes noteikumi nekādā gadījumā nav attiecināmi uz Pasūtītāja tiesībām
brīvi rīkoties ar jebkuriem un jebkādas formas Darba rezultātiem, kurus Līguma izpildes gaitā
Izpildītājs ir sagatavojis un nodevis Pasūtītājam. Darba rezultātu izmantošanai pēc Pasūtītāja
ieskatiem nav nepieciešama rakstiska Izpildītāja piekrišanas saņemšana.
6. Līguma izpildē iesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņa
6.1. Līguma izpildē iesaistīto speciālistu, kurus Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem
sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir
vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas
kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas
Izpildītājs drīkst nomainīt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.pantam.
6.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņu
vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai saskaņā ar Līguma 6.sadaļas noteikumiem.

7. Nepārvarama vara (Force Majeure)
7.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma noteikumu neizpildi, ja tam par iemeslu ir notikumi
vai apstākļi, kurus Puses nespēj kontrolēt un pret kuriem Puses nevarēja saprātīgi nodrošināties
pirms Līguma noslēgšanas un kurus to rašanās gadījumā Puses nevar novērst vai pārvarēt (Force
Majeure).
7.2. Puse, kas nokļuvusi Force Majeure apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no Force Majeure apstākļu iestāšanās paziņo par to otrai Pusei, norādot saistības, kuru izpilde
nav vai nebūs iespējama.
7.3. Pēc Līguma 7.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas Puses vienojas par Līguma izpildes
termiņu pagarināšanu, nepieciešamajām izmaiņām Līgumā vai arī par Līguma izbeigšanu.
7.4. Ja Puse nokavē Līguma 8.2.apakšpunktā minēto paziņojuma termiņu, tai zūd pamats prasīt
Līguma izpildes termiņa pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu, pamatojoties uz Force Majeure.
8. Līguma grozīšana un izbeigšana
8.1. Līgumu var grozīt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Visi grozījumi Līgumā
noformējami kā Līguma pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā
no abpusējas parakstīšanas brīža.
8.2. Būtiski Līguma grozījumi ir veicami Publisko iepirkumu likuma 67.¹pantā noteiktajā kārtībā
tikai šādos gadījumos, ja:
8.2.1. Darba izpildes laikā tiek mainītas Darba izpildes tehniskās prasības vai stājas spēkā
izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas pēc būtības neietekmē Līgumā noteikto Darba
rezultātu;
8.2.2. Nepieciešams veikt papildus darbus, ko objektīvi nebija iespējams paredzēt pirms Līguma
slēgšanas un, kas nepārsniedz 10% (desmit procenti) no Līguma summas;
8.2.3. Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ zudusi nepieciešamība pēc Līgumā minētā Darba izpildes, kā
rezultātā samazinās veicamā Darba apjoms;
8.2.4. Ja no Pusēm neatkarīgu un objektīvu apstākļu dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt
noteiktajā termiņā vai apjomā, pagarināt Līgumu uz termiņu, kādā pastāv šie apstākļi.
8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma, ja:
8.3.1. Izpildītājas nepilda Līguma saistības saskaņā ar Līguma noteikumiem un 3.3.2.
apakšpunktā minētās neatbilstības nav novērstas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiska
Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas;
8.3.2. Izpildītājs kavē Darba nodošanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām;
8.3.3. Pasūtītājam nav pieejams finansējums turpmākai Darba izpildes finansēšanai. Šādā gadījumā
Pasūtītājs brīdina par to Izpildītāju ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienas pirms Līguma
izbeigšanas;
8.3.4. Gadījumā, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par Izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu, vai
tiesa ir pieņēmusi pieteikumu par Izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu.
8.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē maksājumus par Darba
izpildi vairāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
9. Citi noteikumi
9.1. Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas
risināt pārrunu ceļā.
9.2. Jebkura strīda risināšanai Pušu starpā par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma un ko neizdodas
atrisināt pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi
otras Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties
Latvijas Republikas tiesā.
9.3. Ja viens vai vairāki Līguma noteikumi jebkādā likumīgā veidā kļūst vai tiek atzīti par spēkā
neesošiem, nelikumīgiem vai nesaistošiem, tas nekādā veidā neietekmē un neierobežo pārējo
Līguma noteikumu spēkā esamību.
9.4. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas otrai Pusei
elektroniski.
9.5. Līguma izpildes laikā Puses nosaka šādus pilnvarotos pārstāvjus:
9.5.1. No Pasūtītāja puses: Dace Strautkalne, tālrunis 63021250, e-pasts: dace.strautkalne@zpr.gov.lv;

9.5.2. No Izpildītāja puses: Atbildīgās personas Vārds un Uzvārds, tālrunis N umurs, e-pasts: E- pasts.
9.6. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā, par
nodošanas un pieņemšanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un
pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
9.7. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
9.7.1. Līguma 1.pielikums – „Tehniskā specifikācija” (uz __ lapām);
9.7.2. Līguma 2.pielikums – „Izpildītāja piedāvājums” (uz __ lapām).
9.8. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, pa 1 (vienam)
eksemplāram katrai no Pusēm.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
Zemgales plānošanas reģions
Reģ. Nr. 90002182529
Katoļu iela 2b
Jelgava, LV-3001
Valsts kase
SWIFT kods: TRELLV22
LV10TREL9580570000000
Izpilddirektors Valdis Veips

Izpildītājs:

