
 

 

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. __________ 

Par Oracle standartprogrammatūras tehniskā atbalsta iegādi 
 

Rīgā,                    2017. gada ___.decembrī 
 

AS “Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas numurs 40003466281, juridiskā adrese 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, kuru pārstāv XXXXXXXXX, kas rīkojas uz valdes 

pilnvarojuma pamata (turpmāk – Klients), un  

Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā, vienotais reģistrācijas Nr. 

40003584818, juridiskā adrese Kr. Valdemāra iela 21, Rīga, LV-1010, kuru pārstāv uz 

XXXXXXXXX (turpmāk – Piegādātājs),  

katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusi, bet kopā – Puses, pamatojoties uz AS 

„Latvijas valsts meži” rīkotā iepirkuma „Oracle standartprogrammatūras tehniskā atbalsta 

pakalpojumi” (AS LVM KV_2017_448_Sp), CPV klasifikators 72261000-2 (Programmatūras 

atbalsta pakalpojumi), turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Piegādātāja 

iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.Līgums ir noslēgts publiskā iepirkuma “Oracle standartprogrammatūras tehniskā 

atbalsta pakalpojumi” rezultātā, iepirkuma numurs AS LVM KV_2017_448_Sp, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkumu dokumentāciju un Piegādātāja 

iesniegto piedāvājumu. 

1.2. Pamatojoties uz Līgumu, Klients pasūta Piegādātājam šādus programmatūras atbalsta 

pakalpojumus:  

Nosaukums 

Atbalsta 
sākuma 
termiņš 

Atbalsta 
beigu 
termiņš 

Cena EUR, bez 
PVN 

Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual 16.01.2018 09.02.2019 3,655.71 

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 16.01.2018 09.02.2019 8,182.30 

Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual 16.01.2018 09.02.2019 3,221.76 

Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual 16.01.2018 09.02.2019 5,375.28 

Oracle Advanced Security - Processor Perpetual 16.01.2018 09.02.2019 3,468.50 

Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual 16.01.2018 09.02.2019 1,156.20 

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 16.01.2018 09.02.2019 10,983.48 

Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual 16.01.2018 09.02.2019 1,734.26 

Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual 16.01.2018 09.02.2019 5,266.24 

Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual 10.02.2018 09.02.2019 2,101.04 

Oracle Advanced Security - Processor Perpetual 10.02.2018 09.02.2019 6,303.20 



 

 

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 10.02.2018 09.02.2019 3,151.60 

Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual 10.02.2018 09.02.2019 19,960.16 

   74,559.73 

 

Vienlaikus ar šī Līguma parakstīšanu Klients paraksta arī Oracle atbalsta pasūtījuma un 

atjaunošanas dokumentu, kas ir pievienots šim Līgumam kā Pielikums Nr.1 un kas ir šī 

Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.3.Noteikumi un nosacījumi attiecībā uz atbalsta pakalpojumiem, kas norādīti Līguma 

1.2.punktā un šī Līguma Pielikumā Nr.1, ir izklāstīti Oracle licences un pakalpojumu 

līgumā (OLPL) (EN_LV_OLSA_V063011_P), kuru atsevišķi parakstīja Klients 

[10.08.2011] pirms šī Līguma noslēgšanas un kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa 

Tehniskā atbalsta pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Oracle tehniskā atbalsta politiku, 

kas ir spēkā attiecīgā pakalpojuma sniegšanas laikā. Skaidrības labad abas puses 

apstiprina, ka Oracle tiesības un pienākumi, kas noteikti iepriekš minētajā OLSA 

dokumentācijā, regulē Piegādātāja tiesības un pienākumus šī Līguma izpratnē.  

1.4.Klients apliecina, ka pirms parakstīšanas viņš ir rūpīgi iepazinies ar šī Līguma 

1.3.punktā minēto OLPL dokumentāciju, izpratis tajā norādīto regulējumu un Puses 

ņem vērā visus tajā noteiktos noteikumus un nosacījumus, tai skaitā, nosacījumus 

attiecībā uz Oracle atbildību un tiesiskajiem līdzekļiem Klienta tiesību aizsardzībai, lai 

tie būtu saprātīgi, taisnīgi un atbilstoši Latvijas pastāvošajai praksei. 

2. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS NOTEIKUMI 

2.1.Šī Līguma 1.2.punktā noteikto tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšanas kopējā cena ir 

74,559.73 EUR (septiņdesmit četri tūkstoši pieci simti piecdesmit deviņi euro un 

septiņdesmit trīs centi), kurā neietilpst PVN (turpmāk – Maksa), saskaņā ar Piegādātāja 

iesniegto piedāvājumu šī Līguma 1.1. punktā minētā publiskā iepirkuma kārtībā. Klients 

papildus maksā pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem.  

2.2.Pamatojoties uz attiecīgu Piegādātāja iesniegtu rēķinu, Maksa, ieskaitot PVN, tiek 

veikta ne vēlāk kā 30 dienas pēc rēķina saņemšanas, veicot bezskaidras naudas 

pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu. Piegādātājam ir tiesības tikai 

pēc Līguma abpusējas parakstīšanas sagatavot rēķinu Maksas apmērā. 

2.3.Gadījumā, ja Klients kavē rēķina apmaksu, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt 

nokavējuma procentus 0,05% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kalendāro nokavējuma dienu. 

3. INFORMĀCIJAS APMAIŅA 

3.1. Visi paziņojumi saistībā ar šī Līguma izpildi tiek sagatavoti formātā, kuru var noformēt 

rakstveidā, otrās Puses kontaktpersonai. Tomēr jebkuri un visi paziņojumi, kuru mērķis 

ir juridisko seku nodibināšana, tai skaitā, bet ne tikai, prasības un sūdzības tiek 

iesniegtas rakstveida formā, t.i., ar roku vai digitāli parakstīts no attiecīgās Puses 

pārstāvja puses. Jebkuras pretenzijas saistībā ar Līguma neizpildi, ir jānosūta ierakstītā 

pasta sūtījumā uz Puses adresi, kas ir norādīta Līguma sākumā. 

3.2.Visi saskaņā ar šo Līgumu sagatavotie paziņojumi tiek iesniegti šādām Pušu 

kontaktpersonām:  

3.2.1. Klienta kontaktpersona: XXXXXXXXX 

3.2.2. Pasūtītāja kontaktpersona: XXXXXXXXX  



 

 

3.3.Katra no Pusēm apņemas nekavējoties paziņot otrai Pusei par jebkādām izmaiņām 

attiecībā uz tās kontaktadresi, kā tas norādīts Līguma sākumā, un / vai tās 

kontaktpersonu vai to kontaktinformāciju. 

3.4.Paziņojumi formātā, kuru var noformēti rakstveidā, ir uzskatāmi par saņemtiem dienā, 

kad tie tika nosūtīti otrai Pusei. Rakstiski paziņojumi, kas tika nosūtīti ierakstītā pasta 

sūtījumā, ir uzskatāmi par saņemtiem datumā, kas norādīts pasta pakalpojumu sniedzēja 

piegādes apliecinājumā. Rakstiski paziņojumi, kas tika parakstīti ar drošu elektronisko 

parakstu, ir uzskatāmi par saņemtiem e-pasta vēstules izsūtīšanas datumā. 

4. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI  

4.1.Šis Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā, ir spēkā līdz pilnīgai Līguma 

saistību izpildei vai tā izbeigšanai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.  

4.2.Puses vienojas, ka šajā Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī 

noteikuma iespējami, ja: 

4.3.abas Puses pirms šajā Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to 

rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 

4.4.kādas no Pusēm saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu vai tiesas nolēmumu 

un reģistrēta normatīvos aktos noteiktā kārtībā. Pusei, kuras saistības un tiesības tiek 

pārņemtas, ir pienākums nekavējoties elektroniski uz Līguma rekvizītos norādīto 

elektroniskā pasta adresi un 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski informēt otru Pusi 

par saistību un tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību un tiesību pārņēmēju. 

4.5.Šo Līgumu var grozīt rakstveidā saskaņā ar abpusēji parakstītu līgumu saskaņā ar spēkā 

esošo normatīvo aktu speciālajiem noteikumiem. 

4.6.Jebkuri un visi strīdi, kas izriet no šī Līguma izpildes, grozījumiem vai izbeigšanas, tiks 

risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja neizdodas panākt vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek 

risināti saskaņā ar procedūru, kas noteikta Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos, tiesā pēc Klienta atrašanās vietas. 

 4.7. Līguma izpilde ir pakļauta Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 

 

Piegādātājs: Pasūtītājs: 

Oracle East Central Europe Limited Filiāle 

Latvijā 

Juridiskā un biroja adrese: Kr. Valdemāra iela 

21, Rīga, LV-1010  

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003584818 

Tālrunis: XXXXXXXXX 

Fakss: XXXXXXXXX 

Kods: XXXXXXXXX 

Konts: XXXXXXXXX    

 

 

 

_________________________________ 

  XXXXXXXXX 

AS „Latvijas valsts meži” 

Juridiskā un biroja adrese: Vaiņodes iela 1, 

Rīga, LV-1004  

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281 

Tālrunis: 67602075 Fakss: 67805430 

AS „Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konts: LV82 HABA0001407052133 

 

 

 

 

_________________________________ 

XXXXXXXXX 

 


