LĪGUMS Nr.02-04/39/17
par grāmatvedības un finanšu vadības sistēmas "Microsoft Dynamics NAV 2016" vai
jaunākas versijas iegādi, ieviešanu, modifikāciju izstrādi un apkalpošanu
Rīgā, 2017. gada 25.aprīlis
Akciju sabiedrība "Rīgas Centrāltirgus", vienotais reģistrācijas numurs 50003249741, tās
valdes priekšsēdētāja Andra Morozova, valdes locekļa Kaspara Zaula un valdes locekļa Valda Karnīša
personā, kuri darbojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Columbus Latvija" vienotais reģistrācijas numurs
40003204650, tās valdes locekļa Ivo Suursoo personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, un personāla daļas
vadītājas Natālijas Pavļenko personā, kura rīkojas uz pilnvaras pamata, turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS,
no otras puses,
kopā turpmāk tekstā sauktas – Puses, pamatojoties uz AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 2017.gada
5.aprīļa lēmumu Nr.02-1/182 par iepirkuma "Par grāmatvedības un finanšu vadības sistēmas "Microsoft
Dynamics NAV 2016" vai jaunākas versijas iegādi, ieviešanu, modifikāciju izstrādi un apkalpošanu"
(id. Nr. RCT 2017/2-AK) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt grāmatvedības un finanšu vadības sistēmas

"Microsoft Dynamics NAV 2016" vai jaunākas versijas (turpmāk tekstā – Sistēma) piegādi,
ieviešanu, modifikāciju izstrādi un apkalpošanu (turpmāk - Pakalpojums) saskaņā ar Līguma
Pielikumu Nr.1 "Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums", kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
1.2. Līgums ir spēkā 60 (sešdesmit) kalendāros mēnešus no abpusējas Līguma parakstīšanas dienas, vai
līdz līgumsummas pilnīgai iztērēšanai.
1.3. Atsevišķu Pakalpojumu izpildes termiņi:
1.3.1. darba algas un personāla vadības moduļu iegāde, ieviešana un apmācības 120 ( simtu
divdesmit) kalendārās dienas no moduļu iegādes brīža – (Par moduļu iegādes brīdi tiek
uzskatīts brīdis, kad tiek veikts maksājums par Darba algas un personāla vadības moduļiem
un parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts);
1.3.2. grāmatvedības uzskaites sistēmas datu un funkcionalitātes migrācija uz "Microsoft
Dynamics NAV 2016" vai jaunāku versiju, ieskaitot billinga moduļa iegādi, ieviešanu un
apmācības un selfservice portālu atjaunošanu 420 ( četri simti divdesmit) kalendārās dienas
no BREP (Business ready enhancement plan) plāna atjaunošanas brīža (Par BREP
(Business ready enhancement plan) plāna atjaunošanas brīdi tiek uzskatīts 10 (desmit)
darba dienas no līguma parakstīšanas).
1.3.3. “Izpildītājs uzsāk esošās Grāmatvedības un Finanšu vadības sistēmas un “Selfservice
portāla” apkalpošanu no 2017. gada 3. maija.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma kopējā summa ir līdz EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN.
2.2. Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar Līguma Pielikumā Nr.2 "Finanšu piedāvājums" norādītajām

izmaksām.
2.3. Norēķinu par Līguma ietvaros ieviestās Sistēmas apkalpošanu saskaņā ar Līguma Pielikuma Nr.2
"Finanšu piedāvājums" 7. punktā norādītajām izmaksām Pasūtītājs veic katru mēnesi, sākot no
galējā Sistēmas un moduļu iegādes, ieviešanas un apmācības pieņemšanas-nodošanas akta (Līguma
Pielikuma Nr.2 "Finanšu piedāvājums" 2., 4., 5. un 6.punktā minēto Pakalpojumu pilnīgas izpildes
nodošana Pasūtītājam) abpusējas parakstīšanas dienas, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc
Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas dienas.
2.4. Norēķinu par Līguma Pielikuma Nr.2 "Finanšu piedāvājums" 2., 4., 5. un 6.punktā minēto
Pakalpojumu posmiem, Pasūtītājs veic 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc katra Pakalpojuma
posma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina
saņemšanas dienas. Samaksa par attiecīgā Pakalpojuma pēdējo posmu "Ieviešanas atbalsts (GoLive)" un projekta vadību tiek veikta pēc visu pārējo attiecīgā Pakalpojuma posmu pabeigšanas un
nodošanas Pasūtītājam.
2.5. Par Līguma Pielikuma Nr.2 "Finanšu piedāvājums" 3.punktā minēto Pakalpojumu, Pasūtītājs
maksā Izpildītājam avansu 100% (viens simts procentu) apmērā no attiecīgās licences summas 5
(piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas dienas. Izpildītājs rēķinu

iesniedz Pasūtītājam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgās licences iegādes.
2.6. Norēķinu par Līguma ietvaros sniegtajiem Pakalpojumiem, izņemot Līguma 2.3., 2.4. un

2.5.punktā noteikto kārtību, Pasūtītājs veic 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pakalpojuma
pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas
dienas.
2.7. Izpildītājs rēķinu pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas iesniedz AS "Rīgas
Centrāltirgus" Administratīvajā nodaļā, 3. kab., Nēģu ielā 7, Rīgā.

3.

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Izpildītājs sniedz Pasūtītājam operatīvās konsultācijas par Sistēmas ekspluatāciju, kas pieejamas

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

Pasūtītājam darba dienās no 08:00 līdz 16:30, izmantojot telefonu 67542945 vai e-pastu
rct.lvsupport@columbusglobal.com.
Gadījumos, kad Pasūtītājam radušies kases sistēmu darbības traucējumi, Izpildītājam Pakalpojums
jānodrošina arī ārpus Līguma 3.1.punktā noteiktā darba laika.
Modifikāciju izstrādes darbus vai citus darbus ar Sistēmu un esošo Sistēmu līdz Pakalpojuma
pilnīgai ieviešanai, kas nav iekļauti Sistēmas apkalpošanas vai esošās Sistēmas apkalpošanas
mēneša maksā, Pasūtītājs pasūta Izpildītājam atsevišķi sekojošā kārtībā:
3.3.1. Pasūtītājs
nosūta Izpildītājam nepieciešamo darbu aprakstu uz e-pastu
rct.lvsupport@columbusglobal.com;
3.3.2. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam pasūtījuma izpildei nepieciešamo
darba stundu daudzumu, izpildes termiņu, stundas likmi, kas nav lielāka par Līguma
Pielikumā Nr.2 "Finanšu piedāvājums" norādīto stundas likmi, summu un apmaksas
noteikumus atbilstoši Līgumam, un sastāda Tehnisko pieprasījuma dokumentu;
3.3.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izskata Izpildītāja Tehnisko pieprasījuma dokumentu
un apstiprina to, vai nosūta Izpildītājam Tehniskajā pieprasījumā veicamās izmaiņas.
3.3.4. Pēc Pasūtītāja Tehniskā pieprasījuma apstiprināšanas Izpildītājs izpilda pasūtījumu saskaņā
ar Tehnisko pieprasījumu.
Izpildītāja Līgumā noteikto pienākumu veikšanai Pasūtītājs nodrošina vismaz 2 (divas) attālinātās
pieejas Sistēmai caur globālo Internet tīklu (RDC).
Programmas jauninājumu un jauno licenču piegāde notiek saskaņā ar "Microsoft Dynamics NAV"
licenču lietošanas un piegādes noteikumiem.

4.

PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Pēc katra Līguma Pielikuma Nr.2 "Finanšu piedāvājums" 2.-6.punktā norādītā Pakalpojuma posma

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

ieviešanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājām pieņemšanas – nodošanas aktu par sniegto Pakalpojuma
posmu saskaņā ar Līguma Pielikumā Nr.2 "Finanšu piedāvājums" norādītajām izmaksām.
Par Līguma 3.3.punktā noteiktajiem Pakalpojumiem Izpildītājs līdz katra mēneša 5. (piektajam)
datumam iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī sniegto
Pakalpojumu ar norādītu izlietoto stundu skaitu un saskaņā ar Līguma Pielikumā Nr.2 "Finanšu
piedāvājums" norādīto stundas likmi.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Izpildītāja sagatavoto pieņemšanas – nodošanas aktu
un paraksta to vai iesniedz pretenziju pret aktā norādīto informāciju.
Motivēta atteikuma gadījumā Pušu pilnvarotie pārstāvji vienojas par konstatētās nepilnības
novēršanas termiņu.
Motivēta atteikuma gadījumā par Pakalpojuma sniegšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad
Izpildītājs pēc nepilnību novēršanas atkārtoti iesniedzis Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu
un Pasūtītājs to ir parakstījis.
Izpildītājs pieņemšanas – nodošanas aktu iesniedz AS "Rīgas Centrāltirgus" Administratīvajā
nodaļā, 3. kab., Nēģu ielā 7, Rīgā.

5.

PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Izpildītājam ir tiesības:
5.1.1. pieprasīt no Pasūtītāja jebkādu no Pasūtītāja atkarīgu darbību pārtraukšanu, kas apgrūtina

un/vai padara neiespējamu Pakalpojuma sniegšanu. Ja Pasūtītājs nepilda šādu Izpildītāja
pieprasījumu, Izpildītājam ir tiesības neievērot Līgumā noteiktos Servisa pieteikuma
novēršanas laikus, un par to Pasūtītājam nav tiesību aprēķināt līgumsodu vai pieprasīt no
Izpildītāja citu zaudējumu atlīdzību par termiņā neveiktu darbu;
5.1.2. iesaistīt Pakalpojuma sniegšanā trešās personas, vienlaicīgi uzņemoties pilnu atbildību pret
Pasūtītāju par šo personu darba apmaksu un to darba rezultātiem, kā arī par šo personu

radīto autortiesību objektu izmantošanu šī Līguma izpildes vajadzībām un autoratlīdzības
samaksu.
5.2. Izpildītājs apņemas:
5.2.1. sniedzot Pakalpojumu, ievērot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus;
5.2.2. nodrošināt, ka Pakalpojuma sniegšanā tiks piesaistīti "Microsoft Dynamics NAV"
sertificēti speciālisti, kas minēti Līguma pielikumā Nr.3. Izpildītājs ir tiesīgs piesaistīt arī
citus sertificētus speciālistus, kuru kvalifikācija atbilst aizstājamā speciālista kvalifikācijai;
5.2.3. iepriekš informēt Pasūtītāja pārstāvi par automašīnu, kurai nepieciešams nodrošināt
bezmaksas autostāvvietu laikā, kad notiek izbraukuma konsultācija pie Pasūtītāja;
5.2.4. nodrošināt rezerves kopiju veidošanas scenāriju un algoritmu, kā pārbaudīt rezerves kopiju
darbību.
5.3. Pasūtītājs apņemas:
5.3.1. maksājumus veikt Līguma 2.3.punktā noteiktajā termiņā;
5.3.2. nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Pakalpojuma sniegšanai
nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju;
5.3.3. nodrošināt regulāru (vēlams reizi diennaktī) Sistēmas rezerves kopijas (back-up) izveidi;
5.3.4. veikt piegādāto risinājumu testēšanu, saskaņā ar Tehnisko pieprasījumu dokumentā
norādītajiem termiņiem;
5.3.5. nodrošināt Rīgas Centrāltirgus teritorijā bezmaksas autostāvvietu Izpildītāja automašīnai
par laiku, kas pavadīts izbraukuma konsultācijā pie Pasūtītāja;
5.3.6. atbildēt par datortehnikas un datortīklu atbilstību Sistēmas lietošanai saskaņā ar Sistēmas
ražotāja prasībām vai Izpildītāja rakstiskiem ieteikumiem. Ja Pasūtītājs nav izpildījis šādas
prasības, Izpildītājs neuzņemas atbildību par Sistēmas ātrdarbību un citām tehniskām
pretenzijām;
5.3.7. nodrošināt datubāzes Sistēmas testa, apmācību un produkcijas vajadzībām, kā arī attālinātu
pieeju pie šīm datubāzēm no Izpildītāja biroja lokālā tīkla Sistēmu apkalpošanas darbu
veikšanai.
5.3.8. nodrošināt tehnisko IT infrastruktūru (serveris, saistītās licences Windows, SQL, lietotāja
datora operetājsistēmas, MS Office) atbilstoši Izpildītāja ieteikumiem;
5.3.9. nodrošināt nepārtrauktu tīkla savienojumu starp serveri un lietotāju darba stacijām.
5.3.10. pastāvīgi noteikti atbildīgo personu, pie kuras Izpildītājs var griezties Pasūtītāja darba laikā
no 8:00-16:30 saistībā ar Līguma izpildi;
5.3.11. pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošināt iespēju tikties ar Pasūtītāja pienācīgi kvalificētiem
atbildīgajiem darbiniekiem, saistībā ar Līguma izpildi.
5.3.12. Apstiprināt Līguma izpildes grafiku, ko piedāvā Izpildītājs atklātā konkursa iesniegtajā
piedāvājumā, bet kas nepārsniedz Līguma 1.2. un 1.3. noteiktos termiņus.
PUŠU ATBILDĪBA
Par Līguma 1.3.1. un 1.3.2.punktos noteikto Pakalpojuma sniegšanas termiņu pārsniegšanu, kas
kavēti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs, pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no attiecīgajam Pakalpojumam noteiktās
maksas (bez PVN) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no kopējās
Līguma summas (bez PVN). Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot norēķinu.
Par Līguma Pielikumā Nr.1 "Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums" 1.5.punktā minētā
problēmu risinājuma termiņa pārsniegšanu, kas kavēti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs, pēc
Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no
Sistēmas apkalpošanas mēneša maksas (bez PVN) par katru nokavēto stundu, bet kopā ne vairāk
kā 10% no Sistēmas apkalpošanas mēneša maksas (bez PVN). Pasūtītājam ir tiesības ieturēt
līgumsodu, veicot norēķinu.
Par Līguma 2.3. punktā noteiktā termiņa pārsniegšanu Pasūtītājs, pēc Izpildītāja rakstiska
pieprasījuma, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no neveiktā
maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no
neveiktā maksājuma summas (bez PVN).
Izpildītājam nav nekādas atbildības un saistības par jebkuriem pakalpojumiem un/vai atbalstu
attiecībā uz Sistēmu, ko nodrošinājušas trešās personas, nevis Izpildītājs, izņemot Līguma
5.1.2.punktā minēto gadījumu.
Ja kāda trešās puses kompānija vai speciālists, nevis Izpildītājs, ir Sistēmā veicis izmaiņas, kuras
saistītas ar programmēšanu, licences vai moduļu paplašināšanu vai ieviešanu, un par šiem darbiem
Puses nav rakstiski vienojušās, Izpildītājam ir tiesības vienpusīgi izbeigt šo līgumu.
Par datiem, kas atrodas Sistēmā, ir atbildīgs Pasūtītājs un Izpildītājs neveic nekādus datu labošanas
vai ievades darbus, ja vien Puses par to nav vienojušās.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.

NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Neviena no pusēm netiek uzskatīta par vainīgu šī Līguma saistību neizpildīšanā, ja par šādas

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

9.1.

9.2.
9.3.

neizpildīšanas iemesliem bija nosacījumi, kas neatradās viņu kontrolē (nepārvaramas varas
apstākļi), piemēram, tādi kā ugunsgrēks, plūdi, sprādzieni, ārkārtēji stāvokļi, sacelšanās, karš,
streiki un jebkuri citi līdzīgi ietekmējoši dabas nosacījumi. Jebkuri valsts institūciju, pašvaldību vai
starptautisko organizāciju akti, kuru dēļ pusei nav iespēju izpildīt vai izpildīt šo Līgumu pienācīgā
kārtā, ir uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem.
Puse, kura nevar izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, paziņo par to otrai pusei
10 (desmit) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, pievienojot šim
paziņojumam dokumentu, kas apstiprina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu.
Ja kāda no pusēm uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē Nepārvaramas varas apstākļi, tai
nekavējoties par to rakstveidā jāinformē otra puse, sniedzot nepieciešamo informāciju un jāveic
visi saprātīgi iespējamie pasākumi, lai mazinātu otras puses iespējamos zaudējumus. Visus
zaudējumus, kas pusēm radušies, pārtraucot Līguma saistību izpildi Nepārvaramas varas apstākļu
dēļ, puses sedz pašas.
8. GARANTIJA
Izpildītājs garantē Pasūtītājam veikto Sistēmu apkalpošanas un modifikācijas izstrādes darbu
ekspluatācijas gaitā konstatēto trūkumu bezmaksas novēršanu 6 (sešus) mēnešus pēc Pakalpojuma
pēdējā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas datuma. Gadījumā, ja attiecīgajai
funkcionalitātei ir veiktas vairākas modifikācijas, garantija attiecināma uz pēdējo izstrādāto
modifikāciju.
Garantijas termiņš tiek aprēķināts skaitot no nākamās darba dienas pēc attiecīgā Pakalpojuma
pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
Ja garantijas laikā Pasūtītājs konstatē Sistēmu apkalpošanas darbu nepietiekamas kvalitātes
rezultātā radušās kļūdas, Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par konstatēto kļūdu.
Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā izskata Pasūtītāja iesniegto garantijas pieteikumu un gadījumā,
ja Izpildītājs to atzīst par pamatotu, Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju garantijas pieteikumā minēto
kļūdu novēršanas termiņus, ņemot vērā kļūdu novēršanai nepieciešamo darbietilpību un darbu
izpildes loģisko secību.
Gadījumā, ja Izpildītājs Pasūtītāja iesniegto garantijas pieteikumu atzīst par nepamatotu, Izpildītājs
iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu pieņemt garantijas pieteikumu.
9. KONFIDENCIALITĀTE
Jebkura informācija, kas ir ietverta Līgumā, saistīta ar tā izpildi vai saņemta Līguma izpildes laikā,
uzskatāma par konfidenciālu un tā var tikt izpausta vienīgi ar ieinteresētās puses rakstveida
piekrišanu.
Izņēmums no Līguma 9.1.punktā minētā ir šādas informācijas sniegšana pēc valsts tiesību sargājošu
institūciju pieprasījuma, vai izskatot tiesā strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu.
Gadījumā, ja šī Līguma izpildes laikā Izpildītājam nepieciešams piekļūt personas datiem, katra puse
atbild par likumdošanas prasību par personas datu aizsardzību un izmantošanu izpildi. Gadījumā,
ja saskaņā ar likumdošanu ir nepieciešama reģistrācija, Puses apņemas papildus vienoties par šādas
reģistrācijas kārtību.

10. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

10.1. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to rakstveidā otrai pusei 60

(sešdesmit) dienas iepriekš un izpildot visas Līgumā noteiktās saistības.
10.2. Izpildītājam ir tiesības nekavējoties pirms termiņa lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja līgumsodu

1% (viens procents) apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) šādos gadījumos:
10.2.1. Pasūtītājs nav veicis saskaņā ar Līguma nosacījumiem iesniegto Izpildītāja rēķinu
apmaksu, ja vien tas nav saistīts ar Izpildītāja Līgumā noteikto saistību nepildīšanu vai
nekvalitatīvu pildīšanu un nokavējums ir ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, par ko
Izpildītājs Pasūtītājam rakstiski paziņojis;
10.2.2. ir konstatēts, ka Izpildītāja sniegtie Pakalpojumi ir izmantoti, lai veiktu prettiesiskus trešo
personu tiesību vai interešu aizskārumus, t.sk. intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumus,
vai citu prettiesisku darbību veikšanai.
10.3. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties pirms termiņa lauzt šo Līgumu un saņemt no Izpildītāja
līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no kopējās Līguma summas (bez PVN) šādos gadījumos:
10.3.1. Izpildītājs nepilda savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības, par ko Pasūtītājs Izpildītājam
rakstiski paziņojis, bet Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma
saņemšanas nav novērsis neizpildīto;
10.3.2. ir ierosināts Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process;
10.3.3. ir konstatēts, ka Izpildītājs Sistēmas izmantojis, lai veiktu prettiesiskus trešo personu

tiesību vai interešu aizskārumus, t.sk. intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumus, vai citas
prettiesiskas darbības.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu savstarpējo

saistību izpildei.
11.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu,

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pasūtītāja pārstāvis Līguma izpildē ir Informātikas daļas vadītājs Kaspars Fišers, tālrunis
67358155, 28331102 e-pasts: kaspars.fisers@rct.lv, kuram šī Līguma ietvaros ir tiesības pārstāvēt
Pusi visās attiecībās ar otru Pusi, t.sk. parakstīt jebkurus dokumentus (izņemot vienošanās pie
Līguma), iecelt pārstāvjus konkrētā uzdevuma izpildei, piedalīties pārrunās, sniegt informāciju
u.tml.
Izpildītāja pārstāvis Līguma izpildē ir projektu vadītāja Alise Balode, tel. 67542945, 29437242,
e-pasts: alise.balode@columbusglobal.com, kurai šī Līguma ietvaros ir tiesības pārstāvēt Pusi
visās attiecībās ar otru Pusi, t.sk. parakstīt jebkurus dokumentus, iecelt pārstāvjus konkrētā
uzdevuma izpildei, piedalīties pārrunās, sniegt informāciju u.tml.
Ja puse vēlas nomainīt Līgumā noteiktos pārstāvjus, tad attiecīgā Puse rakstiski paziņo par to otrai
Pusei.
Līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapām, t.sk., Pielikums Nr. 1 "Tehniskā specifikācija un tehniskais
piedāvājums" uz 12 (divpadsmit) lapām, Pielikums Nr.2 "Finanšu piedāvājums" uz 2 (divām)
lapām un Pielikums Nr.3 "Piesaistītie speciālisti" uz 1 (vienas) lapas, Pielikums Nr.4 “Projekta
ieviešanas kalendārais grafiks” uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas
pie Pasūtītāja otrs pie Izpildītāja.

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES
PASŪTĪTĀJS
AS "Rīgas Centrāltirgus"
Nēģu iela 7, Rīga, LV-1050
Vienotais reģ.Nr. 50003249741
Banka: AS "Citadele Banka"
Konts: LV62PARX0001104210405

IZPILDĪTĀJS
SIA “Columbus Latvija”
Gunāra Astras iela 8b, Rīga, LV-1082
Vienotais reģ.Nr. 40003204650
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konts: LV97NDEA0000084618599

______________________/A.Morozovs/

________________________/I.Suursoo /

______________________/K.Zauls/

________________________/N.Pavļenko/

______________________/V.Karnītis/

