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A. god. Golsta kungs!
Līgums par pakalpojumiem, kas tiks sniegti SIA „Latvijas Garantiju aģentūra”
saistībā ar SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” izsniegto aizdevumu garantiju un
eksporta kredīta garantiju portfeļa iespējamo zaudējumu aprēķināšanas un garantiju
multiplikatora aprēķināšanas metodikas izstrādi (iepirkuma identifikācijas Nr.
LGA/2013/4)
Šis līgums ir sagatavots, pamatojoties uz mūsu 2013. gada 17. jūnijā iesniegto piedāvājumu, lai
apstiprinātu nosacījumus, saskaņā ar kuriem SIA „KPMG Baltics” (turpmāk tekstā „KPMG”)
sniegs pakalpojumus SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” (turpmāk tekstā „LGA” vai „Klients”)
saistībā ar SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” izsniegto aizdevumu garantiju un eksporta kredīta
garantiju portfeļa iespējamo zaudējumu aprēķināšanas un garantiju multiplikatora aprēķināšanas
metodikas izstrādi (Iepirkuma identifikācijas Nr. LGA/2013/4) (turpmāk tekstā „garantiju
portfeļa iespējamo zaudējumu un garantiju multiplikatora aprēķināšanas metodikas izstrāde”).
KPMG piedāvājumu iesniedza 2013. gada 17. jūnijā, un LGA 2013.gada 18. jūlijā ir
informējusi mūs, ka šo pakalpojumu sniegšanai ir izvēlēts KPMG.
Pakalpojumu apjoms
Šajā līgumā ietvertie nosacījumi attieksies arī uz visiem darbiem, kas veikti saistībā ar
iepriekšminēto garantiju portfeļa iespējamo zaudējumu un garantiju multiplikatora
aprēķināšanas metodikas izstrādes projektu pirms šī līguma parakstīšanas.
Mūsu pakalpojumi saistībā ar garantiju portfeļa iespējamo zaudējumu un garantiju
multiplikatora aprēķināšanas metodikas izstrādi ir aprakstīti KPMG tehniskajā piedāvājumā, kas
ir šī līguma 1. pielikums un tā sastāvdaļa. Tajā ir izklāstīts, kādas procedūras KPMG plāno
veikt.
Mēs saprotam, ka no LGA puses par šo projektu atbildēs Ivars Golsts, un ka mēs sadarbosimies
ar viņu. Mēs plānojam regulāri sagatavot mutiskus ziņojumus par paveikto darbu un mūsu
secinājumiem, kā arī par turpmāk plānoto un piedāvāto darba apjomu.
Mēs saprotam, ka šī projekta nolūks ir sniegt atbalstu LGA garantiju portfeļa iespējamo
zaudējumu aprēķināšanas un garantiju multiplikatora aprēķināšanas metodikas izstrādē.

Laika grafiks
Projektu mēs plānojam sākt 2013. gada 1. augustā. Ziņojumu gala versiju latviešu valodā mēs
plānojam izsniegt 2 (mēnešu) laikā pēc šī datuma.
KPMG resursi
Projektu vadīs KPMG vecākais partneris Stīvens Jangs, bet par ikdienas darbu projektā atbildēs
Evija Miezīte, Inga Helmane un Anda Drožina. Projekta komandā darbosies arī citi KPMG
speciālisti, kā arī tiks iesaistīti pārstāvji no citām KPMG Centrālās un Austrumeiropas
dalībfirmām. Jums tiks nodrošināta iespēja sazināties ar viņiem, tomēr visu šajā līgumā minēto
pakalpojumu sniedzējs būs KPMG.
Cena par pakalpojumiem
Cena par šī projekta ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem būs LVL 9 800 plus PVN. Cenā
iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma veikšanu. Ja projekts tiks noslēgts ātrāk
nekā paredzēts, izbeigts vai nepabeigts, maksa par KPMG pakalpojumiem tiks aprēķināta,
balstoties uz mūsu faktiski nostrādāto stundu skaitu attiecībā pret budžetu.
Rēķinu par mūsu pakalpojumiem mēs iesniegsim pēc darba pabeigšanas, un tas būs jāapmaksā
10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas.
Sadarbības nosacījumi
Mēs apņemamies veikt šo projektu ar nosacījumu, ka nepieciešamais darbs tiks veikts, kā arī
mūsu sadarbība tiks organizēta, balstoties uz šīs vēstules 2. pielikumā pievienotajiem
Vispārējiem sadarbības nosacījumiem. Šis līgums ir Vispārējos sadarbības nosacījumos
minētais „Sadarbības piedāvājums”. Lūdzu, izlasiet šos nosacījumus uzmanīgi. Tajā ir aprakstīti
izņēmumi un mūsu atbildības ierobežojumi, kā arī Jūsu pienākumi. Noslēdzot līgumu ar Jums,
mūsu mērķis ir skaidri atrunāt abu pušu pienākumus un atbildības jomas, kā arī pasargāt mūs,
citas KPMG dalībfirmas un mūsu darbiniekus. Īpašu uzmanību vēlamies vērst uz šādiem
Vispārējo sadarbības nosacījumu punktiem:
4. punkts: Šajā punktā ir aprakstīti mūsu pienākumi attiecībā uz Konfidenciālo informāciju.
Mārketinga vai publicitātes nolūkā mēs drīkstam vispārējā veidā atsaukties uz sadarbību ar Jums
un uz darbu, ko esam veikuši Jūsu uzdevumā.
7. punkts: Mēs apstiprinām, ka šajā vēstulē minētais darbs tiek veikts vienīgi Jūsu labā, un
nosakām vairākus ierobežojumus, kurus Jums būtu jāievēro attiecībā uz mūsu darba rezultātu
nodošanu trešajām pusēm vai uzrādot mūsu nosaukumu.
18. līdz 24. punkts: Šajos punktos ir izklāstīta mūsu pieeja gadījumos, kad Jūsu intereses varētu
būt konfliktā ar citu mūsu klientu interesēm un ir izskaidroti mūsu pienākumi attiecībā uz Jūsu
Konfidenciālu informāciju (kā noteikts 4. punktā) šajos apstākļos.

31. līdz 35. punkts: Šajos punktos ir izklāstīti svarīgākie izņēmumi un ierobežojumi mūsu
atbildībā pret Jums. Saskaņā ar Vispārējiem sadarbības nosacījumiem mūsu atbildība pret Jums
saistībā ar zaudējumiem, kas varētu rasties šā projekta dēļ, ir ierobežota līdz maksimālajam
saņemtās atlīdzības apjomam – LVL 9 800, ja šādu summu mēs būsim saņēmuši. Ja saņemtās
atlīdzības apjoms būs zemāks par iepriekš norādīto summu, mūsu atbildība tiks ierobežota līdz
tādai summā, kādu mēs būsim saņēmuši par savu darbu. Ja vēlēsieties celt prasību pret KPMG,
tas ir jādara 4 (četru) gadu laikā no šī līguma parakstīšanas brīža.
Lūdzu, apstipriniet, ka piekrītat šajā līgumā un tās pielikumos ietvertajiem nosacījumiem un ka
pieņemat tos Jūsu uzņēmuma vārdā, parakstot pievienoto līguma kopiju un nosūtot to mums. Ja
vēlaties apspriest jebkurus šīs vēstules aspektus, lūdzu, sazinieties ar mums.
Ar patiesu cieņu,

Stīvens Jangs
SIA „KPMG Baltics”, valdes priekšsēdētājs

Pielikumā :
1. Tehniskais piedāvājums
2. Vispārējie sadarbības nosacījumi

Es esmu izlasījis un sapratis šajā līgumā un tā pielikumos izklāstītos noteikumus un
nosacījumus, un es tiem piekrītu un pieņemu tos.
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