
 Izpildītāja līguma Nr. _________ 
Pasūtītāja līguma Nr.3-28i/31-2017 

IEPIRKUMA LĪGUMS 
par APC by Schneider Electric ražoto iekārtu un programmatūras apkalpošana 

un pēcgarantijas perioda uzturēšana 
Līguma parakstīšanas vieta: Rīga Datums: 2017. gada 11.augusts  
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas 

institūts 
Pasūtītāja pārstāvis: Ināra Opmane 
Pārstāvja amata nosaukums: Direktore 
Pārstāvja pilnvarojuma pamats: LU MII nolikums 
Izpildītājs: SIA “FIMA” 
Izpildītāja pārstāvis: Jānis Vilmanis 
Izpildītāja amata nosaukums: Valdes priekšsēdētājs 
Pārstāvja pilnvarojuma pamats: Statūti 
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz 
iepirkuma procedūras „APC by Schneider Electric ražoto iekārtu un programmatūras 
apkalpošana un pēcgarantijas perioda uzturēšana”, identifikācijas numurs LU MII 2017/03 
(turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, kā arī, ievērojot, ka 
Izpildītājam ir obligātās licences un atļaujas, kas nepieciešamas Līguma izpildei saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Iekārtu ražotāju izvirzītajiem noteikumiem; 

 
noslēdz šāda satura Līgumu (turpmāk – Līgums) par APC by Schneider Electric ražoto iekārtu 
un programmatūras (Līguma Pielikums Nr 1) apkalpošanu un pēcgarantijas perioda uzturēšanu 
36 mēnešu periodā (turpmāk – Pakalpojums) 
 
1. Definīcijas 1. Līguma, tā pielikumu, grozījumu un papildinājumu ietvaros zemāk minētajiem terminiem ir 
šāda nozīme, ja vien tekstā nav norādīts citādi: 

1.1. Objekts – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta datu centrs 
Rīgā, Raiņa bulvārī 29, 114. telpa un visas iekārtās un savienojumi, kas uzstādīti ārpus 
šīs telpas, lai nodrošinātu Iekārtu darbību. 

1.2. Iekārtas – Objektā uzstādītās elektroapgādes, aukstumapgādes iekārtas, monitoringa 
sistēmas iekārtas un programmatūra: 

1.2.1. Elektroapgādes sistēma HrPDU un elektrosadales  
- PDPM277H s/n: PI1430260027 
- PDPM277H s/n: PI1430260032 
1.2.2. Aukstumapgāde un ventilācija” ACRC502 CW iekštelpu gaisa dzesētājs  



- ACRC502 s/n: JK1415000192 
1.2.3. Aukstumapgāde un ventilācija - ACRC301 S iekštelpu gaisa dzesētājs  
- ACRD502 s/n: JK1413000575 
1.2.4. Aukstumapgāde un ventilācija -  ACRD502 DX iekštelpu gaisa dzesētājs  
- ACRD101 s/n: JK1407003048 
1.2.5. Aukstumapgāde un ventilācija -  ACRD101 iekštelpu gaisa dzesētājs  
- ACRC301S s/n: JK1408001383 
1.2.6. Aukstumapgāde un ventilācija -  aukstmapgādes agregāts Uniflair ISAF 1221A 

(Chiller)  
- Modelis: ISAF1221A00001 s/n: URY024055 
1.2.7. Monitoringa sistēma  
- StruxureWare Data Center Expert 
- StruxureWare Data Center Operations 
1.2.8. diennakts tehniskā servisa atbalsts, tai skaitā 24/7 atbalsta tālrunis. 

1.3. Sistēma – objekta infrastruktūra, kas sastāv no Iekārtām un Monitoringa sistēmas 
programmatūras, kā vienots kopums. 

1.4. Plānveida tehniskā apkope – saskaņā ar Pielikumā Nr.1 iekļauto kalendāro grafiku 
veicamie Iekārtu apkopes darbi. 

1.5. Programmatūras atbalsts – monitoringa sistēmas programmatūras un ar to saistīto 
iekārtu atbalsts un uzturēšana. 

1.6. Darbi – plānveida tehniskā apkope, programmatūras atbalsts un garantijas un 
palīdzības dienests nodrošināšana. 
 

2. Līguma priekšmets 2.1. LU MII rīcībā esošo APC by Schneider Electric ražoto iekārtu un programmatūras 
apkalpošana un pēcgarantijas perioda uzturēšana saskaņā ar pielikumiem Nr.1, Nr.2 un 
Līguma noteikumiem. 

2.2. Darbu laikā nomainīto detaļu garantijas laiks tiek noteikts atbilstoši Līguma 9. punktā 
norādītājai kārtībai. 
 

3. Norēķinu kārtība  3.1. Līgumcena par kvalitatīvi nodrošinātu Pakalpojumu ir EUR 82 435,02 (astoņdesmit 
divi tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci eiro, 02 centi), pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN) 21% EUR 17 311,35 (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti vienpadsmit eiro, 35 
centi), kopā EUR 99 746,37 (deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši 
eiro, 37 centi). 

3.2. Līguma summā iekļauta plānveida tehniskajās apkopēs nomaināmo iekārtu un to daļu 
komponenšu vērtība.  

3.3. Izpildītājs rēķinā ietver atsauci uz Līgumu, norādot Līguma sagatavošanas datumu un 
numuru, kā arī norāda iepirkuma procedūras identifikācijas numuru LU MII 2017/03. 

3.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam priekšapmaksu par Pakalpojumu uz 6 (sešiem) mēnešiem 
(turpmāk – Periods), saskaņā ar Izpildītāja izrakstītu rēķinu. 

3.5. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par nākamo Pakalpojuma sniegšanas Periodu saskaņā ar 
Izpildītāja izrakstītu rēķinu vienu mēnesi pirms nākamā Pakalpojuma perioda sākuma. 
Pirmais rēķins tiek izrakstīts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas 
dienas. 

3.6. Gadījumā, ja tiek mainīti Latvijas Republikas nodokļi, Puses vienojas atstāt nemainīgu 
Līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Šādu grozījumu gadījumā tiek mainīta 
Līgumcena daļā, kas attiecas uz nodokļa likmes izmaiņām. 
 
 



 
4. Līguma termiņš 4.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā 3 (trīs) gadus no tā spēkā 

stāšanās dienas. 
4.2. Pasūtītājam, finanšu līdzekļu trūkuma dēļ, ir tiesības atteikties no līgumā norādīto 

Iekārtu 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. 

 
5. Darbu izpildes kārtība 5.1. Izpildītāja pārstāvis var piekļūt Objektam Darbu veikšanai jebkurā laikā (24 stundas 

diennaktī) Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē, iepriekš brīdinot - zvanot pa tālruni 67085858 
un uzrādot Pasūtītāja izsniegtu caurlaidi. Personas, kurām nav līdzi caurlaides, telpās 
netiek ielaistas. 

5.2. Izpildītājs pa e-pastu vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš ar Pasūtītāja nozīmēto 
kontaktpersonu/ kontaktpersonām (saraksts pielikumā Nr.4), ņemot vērā Izpildītāja 
piedāvājumā iekļauto Plānveida tehniskās apkopes darbu grafiku (pielikums Nr.1), 
saskaņo konkrētu datumu un laiku, kad notiks Plānveida tehniskā apkope un plānotie 
remontdarbi/ nolietoto detaļu un komponenšu nomaiņa.  

5.3. Līguma perioda ietvaros konstatēto defektu novēršanai Puses piemēro Līguma 6. 
punkta noteikumus. Izpildītājs sagatavo un Objektā pie noteiktās Pasūtītāja 
kontaktpersonas glabā Objekta inženiersistēmu un iekārtu apkopes žurnālu, kurā fiksē 
visus veiktos Darbus, tai skaitā, notikušās plānotās tehniskās apkopes un veiktos 
remontdarbus.  Par katru ierakstu žurnālā Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam 
servisa aktu, kurā tiek aprakstīti veiktie Darbi, aktu paraksta abu Pušu kontaktpersonas. 
Atsevišķi rakstveidā vienojoties, Pusēm ir tiesības veidot elektronisku apkopes žurnālu. 

5.4. Sistēmas nepareizas darbības vai tās bojājumu gadījumā Pasūtītāja nozīmētajai 
kontaktpersonai/ kontaktpersonām (saraksts pielikumā Nr.4) ir pienākums: 

5.4.1. pirms Izpildītāja izsaukšanas atbilstoši lietotāju instrukcijām pārliecināties, vai 
nav bojāti elektrības drošinātāji, elektroapgāde atbilst prasībām, darbojas 
telekomunikāciju un datortīkls, vai bojājums nav radies kādas citas sistēmas (kuru 
neapkalpo Izpildītājs) bojājuma rezultātā; 

5.4.2. ja sistēmas nepareizu darbību vai tās bojājumu Pasūtītāja nozīmētā 
kontaktpersona/ kontaktpersonas nespēj novērst patstāvīgi, rīkojoties atbilstoši 
lietotāja instrukcijās norādītajam, Pasūtītāja kontaktpersona/ kontaktpersonas 
nosūta pieteikuma e-pastu Izpildītājam, kas norādīta pielikumā Nr.2;  

5.4.3. Sistēmas bojājuma pieteikums tiek uzskatīts par pieņemtu pēc Pasūtītāja e-pasta 
vai zvana saņemšanas saskaņā ar pielikumu Nr.2;  

5.4.4. Ja Izpildītājs veic Plānveida tehniskās apkopes, pieslēdzoties Monitoringa 
sistēmas programmatūrai un saistītajām iekārtām attālināti, par plānotajā 
tehniskajā apkopē paredzēto darbu sākšanu un beigšanu Izpildītājs nosūta 
Pasūtītājam e-pastu uz Pielikumā Nr.2 norādīto adresi un Pasūtītājs piešķir 
piekļuves tiesības Monitoringa sistēmai uz Darbu veikšanas laiku.  Par šādu darbu 
veikšanas laiku tiek uzskatīts laiks starp abu e-pastu nosūtīšanas laikiem. Ja 
apkopes žurnāls tiek uzturēts papīra formātā, Izpildītāja kontaktpersonai ir 
pienākums reģistrēt šo faktu žurnālā ne vēlāk kā līdz nākamās Plānveida tehniskās 
apkopes veikšanai; 

5.4.5. Ja Izpildītājs veic Plānveida tehniskās apkopes, izbraucot uz Objektu, Izpildītāja 
pārstāvis par to sākumu un beigām veic attiecīgus ierakstus apkopes žurnālā.  Par 
tehnisko apkopju veikšanas laiku tiek uzskatīts laiks starp attiecīgo ierakstu 
žurnālā izdarīšanu. 
 



 
6. Pasūtītājs apņemas: 6.1. Līguma darbības laikā Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja pārstāvim iespēju iekļūt Objektā 

Pasūtītāja noteiktajā darba laikā vai citā laikā pēc Pušu iepriekšējas vienošanās saskaņā 
ar Institūta noteiktu uzturēšanās kārtību, tai skaitā: 

6.1.1. brīvu piekļūšanu Objektam ēkā Darbu veikšanai, tai skaitā, uzstādīto iekārtu 
apskatei, Plānveida tehniskās apkopes veikšanai,  

6.1.2. kā arī, ja tas nepieciešams Izpildītāja pienākumu veikšanai, uz Darbu veikšanas 
laiku piešķirot terminētas piekļuves tiesības Monitoringa programmatūras sistēmai 
atbilstoši Pasūtītāja iekšējai sistēmas drošības politikai; 

6.2. Ievērot Izpildītāja rekomendācijas attiecībā par apkalpojamo Iekārtu un 
programmatūras darbības un pareizas ekspluatācijas nodrošināšanu; 

6.3. Šī Līguma darbības laikā patstāvīgi neveikt uzstādīto Iekārtu un programmatūras 
remontus, regulēšanas, programmēšanas vai paplašināšanas darbus; 

6.4. Nepielaist trešās personas uzstādīto Iekārtu un programmatūras remontu, regulēšanas, 
programmēšanas vai paplašināšanas darbu veikšanai bez iepriekšējas Izpildītāja 
rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad Izpildītājs nenodrošina šī Līguma 
izpildi pēc Pasūtītāja atkārtota rakstiska pieprasījuma; 

6.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs pārkāpj Iekārtu ekspluatācijas noteikumus, kā rezultātā 
Iekārtām rodas bojājumi, Izpildītājs ir tiesīgs atteikties no Izpildītāja uzstādīto un/ vai 
nomainīto Iekārtu daļu garantijas attiecībā uz šajā Līguma punktā minētajiem 
bojājumiem; 

6.6. Saņemot no Izpildītāja rakstisku pieprasījumu par Iekārtām un Programmatūru, uz 
kurām attiecas šis Līgums, atbildēt ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā; 

6.7. Nekavējoties informēt Izpildītāju par jebkuru Iekārtu vai to atsevišķu daļu nepareizu 
vai nepilnīgu darbību vai bojājumu. Līdz Izpildītāja pārstāvju ierašanās brīdim, 
Pasūtītājs pēc saskaņojuma ar Izpildītāju veic visu iespējamo, lai maksimāli novērstu 
Sistēmas bojājumus un nepilnības vai aizstātu Iekārtu nepilnīgo darbību ar papildus 
tehniskiem risinājumiem tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu Objekta darbību. 
Saskaņojums ar Izpildītāju tiek uzskatīts par saņemtu pēc Izpildītāja e-pasta 
saņemšanas, kurā norādīta Pasūtītāja turpmākā rīcība. 
 

7. Izpildītājs apņemas: 7.1. pēc Līguma parakstīšanas un Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam no ne vairāk kā 10 
personām sarakstu, kurām ir tiesības piekļūt Objektam. Saraksts jānosūta uz pasūtītāja 
e-pastu: kristine@nic.lv, norādot vārdu, uzvārdu, un attiecīgo personu fotoattēlus un 
darbus, kurus šī persona veiks. 

7.2. Veikt Plānveida tehniskās apkopes darbus un Programmatūras atbalstu atbilstoši šī 
Līguma nosacījumiem, labā kvalitātē; 

7.3. Ievērot Pasūtītāja prasības attiecībā uz piekļuvi Objektam un Plānveida tehnisko 
apkopju un Programmatūras atbalsta veikšanu; 

7.4. Veicot Plānveida tehniskās apkopes un Programmatūras atbalstu netraucēt Pasūtītāja 
darbībai Objektā; 

7.5. Veikt ierakstus apkopes žurnālā un sastādīt servisa aktus; 
7.6. Līguma noteiktajos termiņos reaģēt uz Pasūtītāja pieprasījumiem, sniegt Pasūtītājam 

nepieciešamo informāciju; 
7.7. Informēt Pasūtītāju par jebkuru Iekārtu vai to atsevišķu daļu nepareizu vai nepilnīgu 

darbību vai bojājumiem.     



8. Pušu atbildība 8.1. Izpildītājs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam uz šī Līguma 
pamata Izpildītāja pielīgto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā.   

8.2. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, ja 
Izpildītājs nav pienācīgā kvalitātē veicis Darbu atbilstoši Līguma noteikumiem.  
Pasūtītājam ir pienākums pierādīt šādu zaudējumu apmēru ar dokumentiem. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 50,00 euro (piecdesmit euro 00 centi) par 
katru gadījumu, kad Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā neveic Darbus.   

8.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to Līgumā noteikto saistību izpildes vai 
pienākuma novērst jebkādus pārkāpumus. 

8.5. Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies: 
8.5.1. nepārvaramas varas apstākļu dēļ; 
8.5.2. ja Iekārtu tehnisko apkopi un/ vai remontdarbus, vai Programmatūras atbalstu 

un/ vai konfigurēšanu (programmēšanu) veicis Pasūtītājs vai Pasūtītāja nolīgta 
trešā persona; 

8.5.3. ja Pasūtītājs ir būtiski pārkāpis Izpildītāja norādījumus un/ vai ražotāja 
instrukcijas par Iekārtu ekspluatāciju un/ vai apkalpošanu; 

8.5.4. ja Iekārtas vai Programmatūra ir nolietojušās vai nekvalitatīvas un Izpildītājs par 
iespējamām problēmām ir rakstiski brīdinājis Pasūtītāju; 

8.5.5. ja Pasūtītājs ir būtiski pārkāpis citus Līguma noteikumus tādā veidā, ka tie 
noveduši pie zaudējumu rašanās. 

8.6. Izpildītājs nav atbildīgs par saistību neizpildi vai zaudējumu, kas Pasūtītājam nodarīti 
dažādu no Izpildītāja neatkarīgu tehnisku problēmu, nepilnību, defektu, avāriju un tādu 
apstākļu dēļ, par kuru neiestāšanos vai novēršanas nodrošināšanu saskaņā ar šo Līgumu 
atbild Pasūtītājs vai Pasūtītāja nolīgtas trešās personas, un kuru neiestāšanos vai 
novēršanu Izpildītājs nevarēja paredzēt, izmantojot savas profesionālās zināšanas un 
pieredzi.  

9. Garantija  9.1. Ja Līguma ietvaros no jauna uzstādītajām un/ vai nomainītajām Iekārtu rezerves daļām 
no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ rodas bojājums, Izpildītāja pienākums ir pēc 
iespējas īsākā laikā veikt attiecīgās rezerves daļas remontu vai nomaiņu. Šos darbus 
Izpildītājs veic bez maksas, izņemot gadījumus, ja Pasūtītājs ir pārkāpis Iekārtu 
ekspluatācijas noteikumus. 

9.2. Uz Izpildītāja no jauna uzstādītajām un/ vai nomainītajām Iekārtu rezerves daļām, kas 
uzstādītas Plānveida tehnisko apkopju laikā saskaņā ar šo Līgumu, attiecas ražotāja 
noteiktais garantijas periods saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, ko iesniedz Izpildītājs 
veicot darbus un kuru aprēķina, sākot no dienas, kad attiecīgā rezerves daļa uzstādīta 
un ko apliecina ieraksti apkopes žurnālā un Pušu pilnvaroto personu parakstītie servisa 
akti.  

10. Līguma izbeigšana 10.1. Šis Līgums var tikt izbeigts pēc Pušu abpusējas rakstveida vienošanās. 
10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ne mazāk kā 5 (piecas) 

darba dienas iepriekš rakstveidā par to paziņojot Izpildītājam, ja iestājas kāds no 
šādiem apstākļiem: 

10.2.1. Izpildītājs savas vainas dēļ aizkavē Darbu vai kādas to daļas vai ar šo Līgumu 
uzņemto saistību izpildi vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām; 

10.2.2. Izpildītājs atkārtoti aizkavē Darbu vai kādas to daļas vai ar šo Līgumu uzņemto 
saistību izpildi Līgumā noteiktā kārtībā; 



10.2.3. Izpildītājs ir pasludināts par maksātnespējīgu, tiesā ir iesniegts pieteikums 
tiesiskās aizsardzības procesam vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesam 
attiecībā uz Izpildītāju. 

10.3. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un nekavējoties pārtraukt 
Darbu veikšanu, ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstveidā par to 
paziņojot Pasūtītājam, ja iestājas kāds no šādiem apstākļiem: 

10.3.1. Pasūtītājs ir pārkāpis kādu no Līgumā paredzētajām Pasūtītāja saistībām  un nav 
novērsis attiecīgo pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs ir 
paziņojis Pasūtītājam par konstatēto saistību neizpildes gadījumu;  

10.3.2. Pasūtītājs ir pasludināts par maksātnespējīgu, tiesā ir iesniegts pieteikums 
tiesiskās aizsardzības procesam vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesam 
attiecībā uz Pasūtītāju. 

10.4. Ja kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma pirms termiņa, pamatojoties 
uz Līguma 10.2. vai 10.3 punktu, Puses veic savstarpējos norēķinus pilnā apjomā, tai 
skaitā, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz Līguma izbeigšanai izpildītiem 
Darbiem.  

 
11. Citi noteikumi  11.1. Līguma parakstīšanas dienā tai ir šādi pielikumi, kas pievienoti kā neatņemamas 

Līguma sastāvdaļas: 
11.1.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā Specifikācija, tai skaitā kalendārais grafiks un 

veicamie Iekārtu apkopes darbi; 
11.1.2.  Pielikums Nr.2- Vispārīgie noteikumi; 
11.1.3. Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums. 

11.2. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam 
eksemplāram katrai Pusei. 

11.3. Jebkādi šī Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir 
noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. 
 

13. Pušu rekvizīti 
12.1. Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts 

Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459 
Reģistrācijas Nr.: 90002111761 
PVN reģistrācijas Nr.: LV90002111761 
Banka Valsts kase 
SWIFT kods TRELLV 22 
IBAN norēķinu konts  
Tālruņa Nr.:  
E-pasta adrese:  
Kontaktpersona:  

 



12.2. Izpildītājs: 
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021 
Reģistrācijas Nr.: 40003880486 
PVN reģistrācijas Nr.: LV40003880486 
Banka AS Swedbank 
SWIFT kods HABA LV 22 
IBAN norēķinu konts  
Tālruņa Nr.:  
E-pasta adrese:  
Kontaktpersona:  

 
Pasūtītāja vārdā: 

 
_____________ 
Ināra Opmane 

Izpildītāja vārdā: 
 

_____________ 
Jānis Vilmanis 

    

 


