DARBUZŅĒMUMA LĪGUMS NR. IT-153
Rīgā,

2014.gada 2.oktobrī

SIA „AURUM IT”, (reģistrācijas numurs: 40103314209), kuru pārstāv tās valdes loceklis Edgars
Rozentāls, kas rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts -“Izpildītājs”, no vienas puses, un
SIA „Latvijas Garantiju aģentūra”, (reģistrācijas numurs: 40003375584), kuru pārstāv tās
direktors/per procura Ivars Golsts, pamatojoties uz 2014.gada 25.septembra valdes lēmumu
(protokols Nr.43/2014), turpmāk tekstā saukts - „Pasūtītājs”, no otras puses,
turpmāk līguma tekstā abi kopā attiecīgi saukti „Puses”, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts
„Līgums”, nosakot to par saistošu Pušu pārstāvjiem, mantiniekiem un tiesību pārņēmējiem:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pamatojoties uz SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” iepirkuma „Vienotas “Startup” interneta
informatīvās platformas izveide un tās interaktīvās komunikācijas piepildījuma radīšana”,
id.nr.LGA/2014/5, rezultātiem, Puses vienojas, ka Izpildītājs sniegs Pasūtītājam šādus
pakalpojumus: Vienotas “Startup” interneta informatīvās platformas izveide un tās interaktīvās
komunikācijas piepildījuma radīšana, turpmāk minēti kā "Pakalpojumi", kuru detalizēta
specifikācija ir norādīta Pielikumā Nr. 3 "Tehniskā specifikācija".
1.2. Puses vienojas, ka materiālus, iekārtas un ierīces, kas būs nepieciešami Līguma izpildei, par
saviem līdzekļiem piegādās Izpildītājs.
1.3. Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar vispārīgiem nosacījumiem, kas minēti Pielikumā Nr. 1 un
laika grafiku, kas minēts Pielikumā Nr. 2.
2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Pasūtītājam ir šādi pienākumi:
2.1.1. Norēķināties ar Izpildītāju Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
2.1.2. Ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam
šī Līguma pielikumā Nr. 2 izstrādāto nodevumu, sniegt atzinumu par iesniegto
nodevumu. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav sniedzis atzinumu ilgāk kā par 3 (trijām) darba
dienām no nodevuma saņemšanas brīža, Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par
attiecīgo dienu skaitu.
2.1.3. Parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc Līguma
pielikumā Nr. 2 izstrādāto nodevumu apstiprināšana vai arī motivēti informēt
Izpildītāju par šāda akta neparakstīšanas iemesliem.
2.1.4. Sniegt Izpildītājam atbildes uz jautājumiem, kas saistītas ar Līguma izpildi; Pasūtītājs
sniedz atbildes uz Izpildītāja jautājumiem 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad
saņemti Izpildītāja jautājumi. Izpildītājs jautājumus nosūta elektroniski uz šajā līgumā,
Pasūtītāja norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi. Jautājums uzskatāms par nosūtītu
un atbildes termiņa tecējums sākas ar brīdi, kad ir saņemts Pasūtītāja elektroniski
nosūtīts apliecinājums par Izpildītāja e-pasta par jautājumu saņemšanas.
2.1.5. Nekavējoši brīdināt Izpildītāju par visiem apstākļiem, kas Izpildītājam varētu traucēt
sniegt Pakalpojumus.
2.2. Izpildītājam ir šādi pienākumi:
2.2.1. Sniegt Pakalpojumu, atbilstoši Līguma pielikumā Nr. 2 minētajiem termiņiem un
Līguma Pielikumā Nr. 3 minētajai specifikācijai.

2.2.2. Nekavējoši brīdināt Pasūtītāju par force majeure apstākļiem, kas traucē sniegt
Pakalpojumus noteiktajā apjomā un laikā.
2.2.3. Pēc Pasūtītāja sagatavotā akta par Pakalpojumu defektiem saņemšanas par saviem
līdzekļiem novērst tos 5 (piecu) darba dienu laikā.
2.2.4. Informācija, ziņojumi un citi materiāli, ko Izpildītājs saņēmis no Pasūtītāja Līguma
darbības laikā, kā arī 2 (divus) gadus pēc Līguma darbības beigām, ir Pasūtītājam
piederoša konfidenciāla satura informācija. Izpildītājs neizpaudīs un neapspriedīs šādu
informāciju, un nesniegs šīs informācijas oriģinālus vai kopijas trešajām personām bez
iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.
2.2.5. Pasūtītājs tiesīgs pieprasīt un saņemt no Izpildītāja atskaiti par izpildīto pakalpojumu.
2.3. Izpildītājs nodrošina Līgumā minēto Pakalpojumu savlaicīgu izpildi pie nosacījuma, ka
Pasūtītājs un tā pilnvarotās personas, tai skaitā, atbildīgie darbinieki, šajā Līgumā un
Izpildītāja norādītajos termiņos izpildīs šādas prasības:
2.3.1. Nodrošinās sadarbību ar Izpildītāju, tai skaitā, ierašanos uz plānotajām intervijām un
tikšanās reizēm, kas vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, rakstiski saskaņotas ar
Pasūtītāju.
2.3.2. Sniegs atbildes uz visiem Izpildītāja pieprasījumiem, kas attiecas uz izmantojamo un
nepieciešamo dokumentāciju un informāciju Pakalpojuma sniegšanai.
2.4. Pasūtītājs piekrīt atbrīvot Izpildītāju un tā darbiniekus no jebkādas atbildības un izmaksām
saistībā ar šajā Līgumā paredzētajiem Pakalpojumiem, kas radušies Pasūtītāja nepareizi
sniegtās informācijas dēļ.
3. Norēķinu kārtība
3.1. Par noteiktajā laikā sniegtiem Pakalpojumiem Pasūtītājs samaksās Izpildītājam atlīdzību
EUR 39 900,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti eiro,00 centi) un 21% pievienotās
vērtības nodokli EUR 8 379,00 (astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi eiro, 00 centi), kas
kopā ir EUR 48 279,00 (četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi eiro, 00 centi),
pārskaitot atlīdzību uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā norādīto bankas kontu šādā kārtībā:
3.1.1. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas samaksās
Izpildītājam avansu 20% apmērā no kopējās līguma summas EUR 7 980,00 (septiņi tūkstoši
deviņi simti astoņdesmit eiro, 00 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 1 675,80
(viens tūkstotis seši simti septiņdesmit pieci eiro, 80 centi), pārskaitot avansa maksājumu pilnā
apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā norādīto bankas kontu.
3.1.2. Izpildītājs līdz 2014.gada 31.oktobrim nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 pirmajā mēnesī
minētos darbus un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 2 400 (divi tūkstoši
četri simti eiro, 00 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 504,00 (pieci simti četri eiro,
00 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā norādīto bankas
kontu.
3.1.3. Izpildītājs līdz 2014.gada 31.oktobrim nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 pirmajā mēnesī
minētos darbus un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 2 100 (divi tūkstoši
viens simts eiro, 00 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 441,00 (četri simti
četrdesmit viens eiro, 00 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā
rēķinā norādīto bankas kontu.
3.1.4. Izpildītājs līdz 2014.gada 31.oktobrim nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 pirmajā mēnesī
minētos darbus un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 1 200 (viens tūkstotis

divi simti eiro, 00 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 252,00 (Divi simti piecdesmit
divi eiro, 00 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā norādīto
bankas kontu.
3.1.5. Izpildītājs līdz 2014.gada 29.decembrim nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 trešajā mēnesī
minētos darbus un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 8 250 (viens tūkstotis
divi simti eiro, 00 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 1 732,50 (viens tūkstotis
septiņi simti trīsdesmit divi eiro un 50 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja
iesniegtajā rēķinā norādīto bankas kontu.
3.1.6. Izpildītājs līdz 2015.gada 27.februārim nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 piektajā mēnesī
minētos darbus un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 12 813,75 (divpadsmit
tūkstoši astoņi simti trīspadsmit eiro un 75 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR
2 690,89 (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit eiro un 89 centi), pārskaitot maksājumu pilnā
apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā norādīto bankas kontu.
3.1.7. Izpildītājs līdz 2015.gada 13.martam nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 sestajā minētos
darbus un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas nodošanas
akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 468,75 (četri simti sešdesmit
astoņi eiro un 75 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 98,44 (deviņdesmit astoņi eiro
un 44 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā norādīto bankas
kontu.
3.1.8. Izpildītājs līdz 2015.gada 27.martam nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 sestajā minētos
darbus (1 komikss) un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 468,75 (četri simti
sešdesmit astoņi eiro un 75 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 98,44 (deviņdesmit
astoņi eiro un 44 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā
norādīto bankas kontu.
3.1.9. Izpildītājs līdz 2015.gada 15.aprīlim nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 septītajā mēnesī
darbus (1 komikss) un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 468,75 (četri simti
sešdesmit astoņi eiro un 75 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 98,44 (deviņdesmit
astoņi eiro un 44 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā
norādīto bankas kontu.
3.1.10. Izpildītājs līdz 2015.gada 30.aprīlim nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 septītajā mēnesī
darbus (1 komikss) un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 468,75 (četri simti
sešdesmit astoņi eiro un 75 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 98,44 (deviņdesmit
astoņi eiro un 44 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā
norādīto bankas kontu.
3.1.11. Izpildītājs līdz 2015.gada 15.maijam nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 astotajā mēnesī
darbus (1 komikss) un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 468,75 (četri simti
sešdesmit astoņi eiro un 75 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 98,44 (deviņdesmit
astoņi eiro un 44 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā
norādīto bankas kontu.
3.1.12. Izpildītājs līdz 2015.gada 29.maijam nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 astotajā mēnesī
darbus (1 komikss) un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 468,75 (četri simti
sešdesmit astoņi eiro un 75 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 98,44 (deviņdesmit

astoņi eiro un 44 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā
norādīto bankas kontu.
3.1.13. Izpildītājs līdz 2015.gada 12.jūnijam nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 devītajā mēnesī
darbus (1 komikss) un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 468,75 (četri simti
sešdesmit astoņi eiro un 75 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 98,44 (deviņdesmit
astoņi eiro un 44 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā
norādīto bankas kontu.
3.1.14. Izpildītājs līdz 2015.gada 30.jūnijam nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 devītajā mēnesī
darbus (1 komikss) un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 468,75 (četri simti
sešdesmit astoņi eiro un 75 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 98,44 (deviņdesmit
astoņi eiro un 44 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā
norādīto bankas kontu.
3.1.15. Izpildītājs līdz 2015.gada 15.jūlijam nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 desmitajā mēnesī
darbus (1 komikss) un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 468,75 (četri simti
sešdesmit astoņi eiro un 75 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 98,44 (deviņdesmit
astoņi eiro un 44 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā
norādīto bankas kontu.
3.1.16. Izpildītājs līdz 2015.gada 31.jūlijam nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 desmitajā mēnesī
darbus (1 komikss) un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas
nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 468,75 (četri simti
sešdesmit astoņi eiro un 75 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 98,44 (deviņdesmit
astoņi eiro un 44 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā
norādīto bankas kontu.
3.1.17. Izpildītājs līdz 2015.gada 14.augustam nodod šī Līguma Pielikumā Nr.2 vienpadsmitajā
mēnesī darbus (1 komikss) un Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad parakstīts
pieņemšanas nodošanas akts un saņemts Izpildītāja rēķins, samaksās Izpildītājam EUR 468,75
(četri simti sešdesmit astoņi eiro un 75 centi) un 21% pievienotās vērtības nodokli EUR 98,44
(deviņdesmit astoņi eiro un 44 centi), pārskaitot maksājumu pilnā apmērā uz Izpildītāja
iesniegtajā rēķinā norādīto bankas kontu.
3.2. Par šī līguma nodaļā noteikto maksājumu pārkāpumu, kas radušies Pasūtītāja vainas dēļ un
nepārsniedz 2 (divas) kalendārās nedēļas, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena
desmitdaļa procenta) apmērā no savlaicīgi nenomaksātās summas par katru nokavēto maksājuma
termiņa dienu. Par šī līguma nodaļā noteikto maksājumu pārkāpumu, kas radušies Pasūtītāja
vainas dēļ un pārsniedz 2 (divas) kalendārās nedēļas Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu
0,5% (puse procenta) apmērā no savlaicīgi nenomaksātās summas par katru nokavēto maksājuma
termiņa dienu. Pasūtītāja samaksātās summas vispirms tiek ieskaitītas līgumsoda dzēšanai un pēc
tās segšanas, pamatparāda apmaksai. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no šī Līguma
izpildīšanas pienākuma.
3.3. Par katru Pakalpojuma izpildes kavējuma dienu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ un
nepārsniedz 2 (divas) kalendārās nedēļas, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (viena
desmitdaļa procenta) apmērā no šī Līguma 3.1. attiecīgā punktā noteiktās summas. Par katru
Pakalpojuma izpildes kavējuma dienu, kas radusies Izpildītāja vainas dēļ un pārsniedz 2 (divas)
kalendārās nedēļas, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (puse procenta) apmērā no šī
Līguma 3.1. attiecīgā punktā noteiktās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no šī
Līguma izpildīšanas pienākuma.
3.4. Par rēķina apmaksas dienu uzskatāma diena, kad maksājums tiek ieskaitīts Izpildītāja bankas
norēķinu kontā.

4. Kontaktpersonas
4.1. Līguma izpildei nozīmētā kontaktpersona no Izpildītāja puses ir Rihards Ručevics, e-pasts:
rihards.rucevics@aurumit.com, mob. tel. 26342601.
4.2. Līguma izpildei nozīmētā kontaktpersona no Pasūtītāja puses ir Jekaterina Zaiceva, e-pasts
Jekaterina.zaiceva@lga.lv, mob. tel. 26463037.
5. Spēkā stāšanās un darbības termiņš
5.1. Līgums ir spēkā no brīža, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz abu Pušu
saistību pilnīgai izpildei.
5.2. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pusēm ir jāveic savstarpējais norēķins uz Līguma
izbeigšanas brīdi, un Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja atlīdzību tikai tādā apmērā, cik tas
ir nācis par labu Pasūtītājam. Ja Izpildītājs ir jau saņēmis samaksu no Pasūtītāja, tad Izpildītājam
ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam to naudas summu, par kuru Pasūtījuma darbi nav veikti vai
nav nākuši par labu Pasūtītājam sakarā ar Līguma izbeigšanu vai citu apstākļu dēļ.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Līgums ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.
6.2. Jebkuri šī Līguma papildinājumi ir spēkā, ja tie sagatavoti rakstveidā, nav pretrunā ar
Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumiem, un tos parakstījušas abas Puses.
6.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš rakstiski
paziņojot par to otrai Pusei.
6.4. Gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas, saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto.
6.5. Jebkuri strīdi, kuri izriet no Līguma, Pusēm jārisina savstarpēju sarunu ceļā. Ja Puses nespēj
strīdu atrisināt savstarpēju sarunu rezultātā ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā, tas jānodod
izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.
6.6. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kas ir neatņemamas tā sastāvdaļas:
6.6.1.Pielikums Nr. 1 "Standarta nosacījumi";
6.6.2. Pielikums Nr. 2 "Tāme un Laika grafiks";
6.6.3. Pielikums Nr. 3 „Tehniskā specifikācija”.
7. Pušu rekvizīti un paraksti
Izpildītājs:

Pasūtītājs
SIA „Latvijas Garantiju aģentūra”
SIA „AURUM IT”
Vienotais reģ.: Nr. 40003375584
Vienotais reģ.: Nr. 40103314209
Jur. adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris
PVN maks. Nr.: LV40103314209
14, Rīga, LV-1050
Jur. adrese: Tērbatas iela 97-18B, Rīga, LV-1001
Fakt. adrese: A.Briāna iela 9a-228, Rīga, LV-1001 Fakt. adrese: Zigfrīda Annas Meierovica
bulvāris 14, Rīga, LV-1050
Banka: A/S „Swedbank”
Banka: AS „SEB banka”
Konts: LV48HABA0551029007973
Konts: LV45 UNLA 0002 0084 6996 7
Kods: HABALV22
Kods: UNLALV2X
PARAKSTS
E. Rozentāls

PARAKSTS
I.Golsts

Pielikums Nr. 1
"Standarta nosacījumi"
DARBUZŅĒMUMA LĪGUMAM NR. IT-153
1. Vispārējie nosacījumi
1.1.Izpildītājs garantē, ka Pakalpojumus tas sniegs profesionāli un prasmīgi, ievērojot
Tehniskajā specifikācijā minētās prasības, un ka darba uzdevumus, kas netiks izpildīti
atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Izpildītājs veiks atkārtoti, ja par šādu neatbilstību tiks
ziņots 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc attiecīgā projekta pabeigšanas.
1.2.Augstāk minētā garantija zaudē spēku, ja Pasūtītājs vai kāda trešā puse ir veikusi jebkādas
tehniska rakstura izmaiņas (tajā skaitā programmēšana, izmaiņas dizainā, risinājuma
instalēšana uz cita servera) saistībā ar Pakalpojumu, nesaskaņojot to iepriekš ar Izpildītāju.
1.3.Garantijas termiņa laikā Izpildītājs informē Pasūtītāju par nepieciešamajām,
tehnoloģiskajām izmaiņām, Izpildītāja izstrādātajā Pakalpojumā. Nepieciešamības gadījumā,
puses rakstiski vienojas par uzlabojumu veikšanu, to apmaksas un izpildes termiņiem.
2. Konfidencialitāte
2.1.Līguma izpildes ietvaros visiem iesaistīto Pušu dalībniekiem būs pieejama citu dalībnieku
sniegtā konfidenciālā informācija. Visi projekta dalībnieki ievēros šādas informācijas
konfidencialitāti tikpat lielā mērā, kā viņi būtu ievērojuši savas informācijas
konfidencialitāti.
3. Autorība
3.1.Izpildītāja sagatavotie un Pasūtītāja pieņemtie radošie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
Pakalpojumu (tajā skaitā grafiskā dizaina) priekšlikumi, kurus Pasūtītājs nepieņem, ir
Izpildītāja īpašums.
3.2.Projekta rezultāti un tiesības tos izmantot ir Pasūtītāja īpašums.
3.3.Izpildītājs drīkst paturēt materiālu kopijas to kvalitātes apliecināšanas nolūkā. Saskaņā ar
attiecīgajām projekta dalībnieku konfidencialitātes saistībām visi dalībnieki drīkst izmantot
projekta gaitā izmantotās un radītās koncepcijas, metodes un zināšanas.
3.4.Pēc Līguma izpildes Pasūtītājam tiek nodotas beztermiņa tiesības (licence) izstrādātā
risinājuma un mājas lapas satura vadības sistēmas lietošanai.
3.5.Izpildītāja piegādātais sistēmas izejas kods ir Pasūtītāja īpašums.
3.6.Pasūtītājam ir beztermiņa tiesības neierobežoti daudz izmantot Izpildītāja izstrādāto mājas
lapu un programmas instalāciju, kā arī veikt tehniska veida izmaiņas piegādātajā risinājumā.
3.7.Pasūtītājam ir autortiesības uz:
• darbu izpildes rezultātā izstrādātajiem un saskaņotajiem radošajiem materiāliem;
• informācijas izkārtojuma realizāciju mājas lapā un datu bāzē;
• mājas lapas vizuālajiem elementiem, kurus izstrādājis Izpildītājs;
• informāciju, kura rakstiskā vai mutiskā veidā ir sniegta Izpildītājam;
• izpildītājam iesniegtajām ilustrācijām, fotogrāfijām un citiem vizuālajiem attēliem.
3.8.Pasūtītājam ir tiesības ievietot piegādāto risinājumu (mājas lapu) un datu bāzi jebkurā
Internet serverī, ievietot mājas lapā un datu bāzē komerciālu informāciju, tajā skaitā
Pasūtītāja vai trešo personu reklāmas, gūt peļņu no mājas lapas un datu bāzes lietošanas.

4. Atsauces
4.1.Izpildītājam ir tiesības atsaukties uz sniegto Pakalpojumu savos reklāmas materiālos.
Izpildītājam ir tiesības norādīt sevi kā autoru izstrādāto mājas lapu kājenes daļā, ievērojot
kopējo risinājuma grafisko stilu un izmantojot fontu, kas nav lielāks par 9 punktiem.
5. Darba stundas un darbinieki
5.1.Lai veiktu darbu pie projekta pēc iespējas efektīvi, pakalpojumus sniegs atbilstoši kvalificēti
un pieredzējuši Izpildītāja speciālisti, kas tika norādīti iepirkuma „Vienotas “Startup”
interneta informatīvās platformas izveide un tās interaktīvās komunikācijas piepildījuma
radīšana”, id.nr.LGA/2014/5 Izpildītāja piedāvājumā. Izpildītājs patur pilnu atbildību par
sniegtajiem Pakalpojumiem un Nodevumiem. Līguma darbības laikā Izpildītājs tikai ar
Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt personālu, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma
izpildē un par kuru Iepirkuma procedūras piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītājam, un
kura kvalifikācijas atbilstība Iepirkuma procedūrā izvirzītajām prasībām LGA ir vērtēta.
Lūgumu nomainīt Izpildītāja personālu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju
un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pasūtītājs pieņem
lēmumu atļaut vai atteikt personāla nomaiņu Līguma izpildē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai.
6. Atbildība
6.1.Jebkādas būtiskas izmaiņas darba apjomā iepriekš rakstiski jāapstiprina Pasūtītājam. Puses
neuzņemas nekādu atbildību par kavējumiem, kas radušies nepārvaramas varas (force
majeure) rezultātā, ieskaitot konkrētajā valsts un/vai pašvaldības institūciju pieņemtos
lēmums, streikus vai līdzīgus apstākļus.
6.2.Izpildītājs neuzņemas nekādu atbildību par informācijas zudumiem, datortehnikas un
programmatūras bojājumiem, kas radušies Pasūtītāja informācijas sistēmu kļūdu dēļ. Par
šādiem zaudējumiem un no tiem izrietošām saistībām ir atbildīgs vienīgi Pasūtītājs.

Izpildītājs:

Pasūtītājs:
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Pielikums Nr. 2
"Tāme un Laika grafiks"
DARBUZŅĒMUMA LĪGUMAM NR. IT-153
Mēnesi
s
1
1
1
3
3
3
3
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11

Nodevums

Summa

Nodošanas
datums

“Startup” tēla (krāsas, zīmols u.c.) radīšana;
“Startup” varoņa radīšana;
Prezentācijas radīšana;
Kredītu garantiju animētā video rullīša radīšana;
Mezanīna aizdevuma animētā video rullīša radīšana;
Eksporta kredītu garantiju animētā video rullīša
radīšana;
Mikrokredītu animētā video rullīša radīšana;
Informatīvas platformas nodošana
Iepazīšanās video rullīša ar animācijas elementiem
radīšana - radīts un apstiprināts LGA vismaz nedēļu
pirms informatīvās platformas nodošanas.
1.komikss - radīts un apstiprināts LGA vismaz nedēļu
pirms informatīvās platformas nodošanas.
2.komikss - radīts un apstiprināts LGA
3.komikss - radīts un apstiprināts LGA
4.komikss - radīts un apstiprināts LGA
5.komikss - radīts un apstiprināts LGA
6.komikss - radīts un apstiprināts LGA
7.komikss - radīts un apstiprināts LGA
8.komikss - radīts un apstiprināts LGA
9.komikss - radīts un apstiprināts LGA
10.komikss - radīts un apstiprināts LGA
11.komikss - radīts un apstiprināts LGA
12.komikss - radīts un apstiprināts LGA
KOPĀ:
Avansa maksājums:
KOPĀ, ar avansa maksājumu:
PVN 21%:
Kopā ar PVN 21%:

2,400.00
2,100.00
1,200.00

31.10.2014
31.10.2014
31.10.2014

8,250.00

29.12.2014

12,813.75

27.02.2014

468.75
468.75
468.75
468.75
468.75
468.75
468.75
468.75
468.75
468.75
468.75
31,920.00
7,980.00
39,900.00
8,379.00
48,279.00

13.03.2014
27.03.2014
15.04.2014
30.04.2014
15.05.2014
29.05.2014
12.06.2014
30.06.2014
15.07.2014
31.07.2014
14.08.2014

Izpildītājs:

Pasūtītājs:
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Pielikums Nr. 3
"Tehniskā specifikācija"
DARBUZŅĒMUMA LĪGUMAM NR. IT-153
Tehniskā specifikācija

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
No SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” mājas lapas www.lga.lv neatkarīgas vienotas “Startup”
interneta informatīvās platformas – mājas lapas koncepcijas izstrāde, izveide un tās interaktīvās
komunikācijas ilglaicīgs piepildījums, kas ir komiksi un video rullīši ar animācijas elementiem,
mūsdienīgās prezentācijas izveide.
2. IEPIRKUMA MĒRĶIS
Iepirkuma mērķis ir izstrādāt un ieviest mūsdienīgu un efektīvi darbojošos platformu, kas padarīs
sadrumstaloto Latvijas „Stratup” ekosistēmu par vienotu organismu un ļaus tai organiskāk un
ātrāk attīstīties. Platformai jābūt vērstai uz to, ka startup vides dalībnieki paši var brīvi iesaistīties
platformas piepildījuma radīšanā. Izpildītājam jānodrošina arī interaktīvo komunikācijas kanālu –
video un komiksu koncepcijas izstrādi un to kvalitatīvu estētisko un piepildījuma realizēšanu.
3. DARBA UZDEVUMS
No SIA “Latvijas Garantiju aģentūra” mājas lapas www.lga.lv neatkarīgas vienotas “Startup”
platformas koncepcijas izstrāde, izveide un tās interaktīvās komunikācijas piepildījums ietver
vienotās informatīvās platformas izveidi un dizainu ar mērķi apvienot Latvijas “startup”
ekosistēmu. Platformai jāiekļauj informatīvās sadaļas par visiem “startup” vides dalībnieku
veidiem, startup vides jaunumiem, notikumiem, par LGA (pēc LGA reorganizācijas – AS
”Attīstības finanšu institūcija” (AFI) lomu startup vidē speciāli izveidotā tēlā un citām sadaļām,
ko Izpildītājs piedāvās un LGA apstiprinās.
3.1. Tehniskās prasības platformai:
3.1.1. Platformai
jābūt
izstrādātai
uz
bezmaksas
platformas,
piemēram,
PHP/Java/MySQL/AJAX. Platformai publiskajai daļai jābūt savietojamai
ar pārlūkprogrammām Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 2.0, Safari un Opera 9,
kā arī ar jaunākām platformas izstrādes brīdī pieejamajām, šo pārlūkprogrammu
stabilajām versijām;
3.1.2. Platformas SPS daļai jābūt savietojamai jaunākajām, mājas lapas izstrādes brīdī
pieejamajām, pārlūkprogrammu Internet Explorer, Mozilla Firefox un Safari
stabilajām versijām;
3.1.3. Platformas HTML kodam jānodrošina laba un pareiza lapu indeksācija meklēšanas
serveros atbilstoši Google SEO (Search Engine Optimization) vadlīnijām;
3.1.4. Izpildītājam jānodrošina platformas atbilstību Globālā Tīmekļa Konsorcija (W3C)
uzturētajām pēdējām CSS, HTML vai XHTML standartu versijām;
3.1.5. Jānodrošina informācijas izvietošanu platformā gan latviešu, gan angļu, gan krievu
valodā. Latviešu, angļu un krievu valodas platformas saturam jābūt loģiski
nodalītam vienam no otra;
3.1.6. Platformā jāparedz vieta lietotāju reģistrācijai un autorizācijai;
3.1.7. Platformai jānodrošina iespēju tās apmeklētājam pievienot savus startup uzņēmumu
un investoru profilus, pasākumus;
3.1.8. Izpildītājam jānodrošina platformas administrēšanu ar satura vadības rīku, kas ļautu
atbildīgajiem darbiniekiem bez programmēšanas zināšanām mainīt visu platformā
izvietojamo informāciju. Satura vadības rīkam jānodrošina platformas satura
pievienošanu, rediģēšanu, moderēšanu un dzēšanu.
3.2. Platformas struktūrai jāietver:

3.2.1. visu aktuālo informāciju par notikumiem startup vidē, par visiem pieejamiem agrīnā
finansējuma veidiem un par jauniem Latvijas “startup”, kā arī citu informāciju, ko
pretendents uzskatīs par nepieciešamu, saskaņojot to ar pasūtītāju;
3.2.2. “Startup” platformas un tās informatīvā piepildījuma tēla (krāsas, šrifti u.c.) un
zīmola koncepta izveidi komunikācijai ar Latvijas “startup” ekosistēmas vidi
(turpmāk tekstā “startup” tēls”);
3.2.3. “Startup” varoņa radīšanu, kas tiks iesaistīts komunikācijā ar startup auditoriju no
iepazīšanas video rullīša un komiksiem (turpmāk tekstā – “startup” varonis);
3.2.4. Komiksu radīšanu, kas tiks radīti divreiz mēnesī pusgada laikā. Viens komikss
iekļauj no 4 līdz 8 ainām uz vienas lapas. Komiksa sižetam jābūt par jaunā varoņa
piedzīvojumiem un pēc nepieciešamības (nepieciešamību nosaka LGA (pēc LGA
reorganizācijas – AS ”Attīstības finanšu institūcija” (AFI)) dažos komiksu epizodēm
jāietver informāciju par aktuāliem notikumiem Latvijas startup vidē;
3.2.5. iepazīšanas video rullīša ar animācijas elementiem (tālāk tekstā – video) radīšanu,
kas paziņo par LGA (pēc LGA reorganizācijas – AS ”Attīstības finanšu institūcija”
(AFI)) kā dalībnieku “startup” vidē un prezentē topošo informācijas platformu
internetā un facebook lapu. Rullīša garumam jābūt 1.5-3 minūtes;
3.2.6. 4 animēto video rullīšu radīšanu par LGA (pēc LGA reorganizācijas – AS
”Attīstības finanšu institūcija” (AFI)) programmām: kredītu garantijām, eksporta
kredītu garantijām, mezanīna aizdevumiem un mikrokreditēšanu. Animētajiem
rullīšiem jāprezentē minētās programmas plašākai auditorijai viegli uztveramā
formātā. Katra rullīša garumam jābūt 1.5-3 minūtes;
3.2.7. prezentācijas izveidi, kas stāstīs par visiem LGA piedāvātiem produktiem – kredītu
garantijām, eksporta kredītu garantijām, mezanīna aizdevumiem, mikrokredītiem un
riska kapitālu. Prezentācijas mērķauditorija ir “startup” vides dalībnieki.
3.3. Laika grafikā, kurā iesniedzami projekta nodevumi, ir jāievēro, ka atsevišķi nodevumi ir
iesniedzami šādos termiņos:
3.3.1. Pirmā mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža jābūt radītiem un apstiprinātiem pie
pasūtītāja “startup” tēlam, “startup” varonim (secībai nav nozīmes) un prezentācijai.
3.3.2. 4 animēto video rullīšu radīšanai jābūt pabeigtai ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no
līguma noslēgšanas brīža;
3.3.3. Iepazīšanās video rullītim un 1.komiksam jābūt radītiem un apstiprinātiem LGA
vismaz nedēļu pirms informatīvās platformas nodošanas.
3.4. Projekta ietvaros ir 21 nodevums:
3.4.1. “Startup” tēla (krāsas, zīmols u.c.) radīšana;
3.4.2. “Startup” varoņa radīšana;
3.4.3. Prezentācijas radīšana;
3.4.4. Kredītu garantiju animētā video rullīša radīšana;
3.4.5. Mezanīna aizdevuma animētā video rullīša radīšana;
3.4.6. Eksporta kredītu garantiju animētā video rullīša radīšana;
3.4.7. Mikrokredītu animētā video rullīša radīšana;
3.4.8. Iepazīšanās video rullīša ar animācijas elementiem radīšana;
3.4.9. 12 komiksu radīšana – katrs komikss skaitās par atsevišķu nodevumu;
3.4.10. Infromatīvas platformas radīšana un nodošana.
Izpildītājs:
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