UZŅĒMUMA LĪGUMS
Nr.1-15/1426
Rīgā

2017. gada 15. septembrī.

Fiskālās disciplīnas padomes (reģ.nr. 90010248231, juridiskā adrese: Smilšu ielā 1,
Rīgā, LV-1919) sekretāre Dace Kalsone, kura darbojas saskaņā ar Fiskālās disciplīnas
padomes 2015.gada 1.decembra "Fiskālās disciplīnas padomes nolikumu", turpmāk saukts
Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts” (reģ.nr. 40003324342,
juridiskā adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīgā, LV-1050) valdes priekšsēdētāja Ņina Linde,
kura darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs
atsevišķi saukti par Puse(ēm), noslēdz šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
Fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšana saskaņā ar tehnisko
specifikāciju (1. pielikums), kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Līgumcena, norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena ir 7 018 EUR (septiņi tūkstoši astoņpadsmit euro) (ar pievienotās
vērtības nodokli).
2.2. Par šī līguma 1. punktā norādītā līguma priekšmeta pilnīgu un kvalitatīvu izpildi
reizi mēnesī Pasūtītājs aprēķina un samaksā Izpildītājam 2.1. apakšpunktā norādīto līgumcenu
10 (desmit) darba dienu laikā pēc darba izpildes nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas
parakstīšanas un iesniegšanas Pasūtītājam.
3. Līguma termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā 2017. gada 15. septembrī.
3.2. Līguma 1. punktā norādītais līguma priekšmets jāizpilda līdz 2017. gada
31. decembrim.
3.3. Ja Pasūtītājs neievēro Līguma 2.2. punktā minēto maksājumu veikšanas termiņu,
tas maksā līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no
termiņā nesamaksātās summas, saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu par līgums sodu.
Pasūtītājam piemēroto līgumsodu summa nevar pārsniegt 10% (desmit procenti) no līgumā
norādītās līgumcenas.
3.4. Par katru nokavēto pakalpojuma sniegšanas dienu (saskaņā ar laika grafiku) sākot
ar nākamo dienu no laika grafikā noteiktajiem termiņiem, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1%
(nulle komats viens procents) apmērā. Izpildītājam piemēroto līgumsodu summa nevar
pārsniegt 10% (desmit procenti) no līgumā norādītās līgumcenas.
3.5. Līgumā noteiktā līgumsoda nomaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes un
papildu zaudējumu atlīdzināšanas, ja tādi ir radušies Izpildītāja prettiesiskas rīcības rezultātā
un viņa vaina ir konstatēta un dokumentāli pierādīta.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītāja pienākumi:
Veikt samaksu saskaņā ar līguma nosacījumiem.
4.2. Pasūtītāja tiesības:
Pieprasīt no Izpildītāja informāciju par līguma izpildes gaitu.
4.3. Izpildītāja pienākumi:
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4.3.1. Veikt līguma priekšmetu pilnā apjomā un līgumā paredzētajā termiņā saskaņā ar
spēkā esošajām tehniskajām normām.
4.3.2. Pirms šī līguma 1. punktā norādītā līguma priekšmeta izpildes parakstīt
apliecinājumu par darbu ar ierobežotas pieejamības informāciju (2. pielikums).
4.3.3. Ja līguma izpildes gaitā tiek piesaistīti citi eksperti (3. pielikums), tad pirms šī
līguma 1. punktā norādītā līguma priekšmeta izpildes arī viņi paraksta apliecinājumu par
darbu ar ierobežotas pieejamības informāciju, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.4. Izpildītāja tiesības:
Saņemt samaksu par kvalitatīvu un pilnā apjomā veiktu līguma priekšmeta izpildi
saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
5. Nepārvarama vara
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puse nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas,
katastrofas, ugunsgrēks, epidēmijas, streiki, iekšējie nemieri, varas un pārvaldes institūciju
rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās
saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses
pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un
kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
6. Citi noteikumi
6.1. Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpējās attiecības, kas nav noteiktas šajā līgumā,
nosaka Civillikums.
6.2. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām)
lapām un 3 (trīs) pielikumiem uz 3 (trīs) lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem
līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
7. Pušu paraksti
Izpildītājs:
SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas
institūts"
Juridiskā adrese: Akadēmijas laukums 1,
Rīgā, LV-1050,
Reģ.Nr. 40003324342
PVN maks.kods: LV40003324342
Banka: AS "SEB banka"
Norēķinu konts: LV84UNLA0001300469854
Bankas kods: UNLALV2X
SIA Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas
institūta valdes priekšsēdētāja:

Pasūtītājs:
Fiskālās disciplīnas padome
Juridiskā adrese: Smilšu iela 1
Rīga, LV-1919
Reģ.Nr. 90010248231
PVN maks.kods: 90010248231
Norēķinu iestāde: Valsts kase
Norēķinu konts:
LV74TREL213068400100B
Iestādes kods: TRELLV22
Fiskālās disciplīnas padomes
sekretāre:

___________________
Ņina Linde

___________________
Dace Kalsone

2

1. pielikums
pie līguma Nr.1-15/1426
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumi
1. Pamatuzdevums
Darba pamatuzdevums ir sniegt konsultācijas Latvijas Fiskālas ilgtspējas ziņojuma izstrādes
vajadzībām laika periodam no 2017. gada līdz 2037. gadam.
2. Apakšuzdevumi
2.1. No 2017. gada 11. septembra līdz 2017. gada 15. decembrim piedalīties Latvijas Fiskālās
ilgtspējas ziņojuma (turpmāk – ziņojums) latviešu un angļu valodā izstrādē.
2.2. Līdz katra mēneša (septembris, oktobris, novembris) otrās nedēļas beigām Fiskālās
disciplīnas padomes sekretāre nodod darba uzdevumu (piemēram, izstrādāto ziņojuma
nodaļas melnrakstu) ar lūgumu veikt tā saturisko pilnveidi (piemēram, datu salīdzinājums ar
citām valstīm; teksta saturiskie precizējumi; nepilnību identificēšana), kas jāiesniedz Fiskālās
disciplīnas padomē līdz mēneša beigām.
2.3. Decembra mēnesī jāpalīdz ziņojuma gala teksta un noformējuma pilnveidē, kā arī
ziņojuma kopsavilkuma prezentācijas latviešu un angļu valodas izstrādē.
3. SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:
3.1. Līdz katra mēneša (septembris, oktobris, novembris) beigām jāiesniedz ieguldījums
ziņojuma saturiskajā pilnveidē.
3.2. Līdz 2017. gada 15. decembrim jāpalīdz Fiskālās disciplīnas padomei pabeigt ziņojumu
un kopsavilkuma prezentāciju.
4. Fiskālo prognožu modeļa izstrādē izmantojamās metodes, rīki un valoda:
4.1. Eksperts izmanto metodes, kas ir efektīvākās un lietderīgākās pakalpojuma
pamatuzdevuma sasniegšanai.
4.2. Pie visiem izmantotajiem datiem norāda atsauces uz datu avotiem.
4.3. 3. punktā minētie nodevumi iesniedzams Pasūtītājam elektroniski nosūtot uz e-pastu
info@fdp.gov.lv.
4.4. 3. punktā minētie nodevumi iesniedzami elektroniski MS Word, MS Excel vai MS
Powerpoint formātā.
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2. pielikums
pie līguma Nr. 1-15/1426
APLIECINĀJUMS
Es, Ņina Linde, apņemos
(vārds, uzvārds)
1) neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kas man tiks uzticēta vai kļūs
zināma, pildot līgumā noteiktos pienākumus;
2) bez iebildumiem un precīzi izpildīt ar ierobežotas pieejamības informācijas
aizsardzību saistīto rīkojumu un citu normatīvo aktu prasības, ar kurām esmu iepazīstināta.
Esmu brīdināta, ka par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, nozaudēšanu
un citiem šis informācijas aizsardzības pasākumu pārkāpumiem tikšu saukta pie atbildības.

__________________
(datums)

__________________
(paraksts)
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3. pielikums
pie līguma Nr. 1-15/1426
APLIECINĀJUMS
Es, Sandra Jēkabsone, apņemos
(vārds, uzvārds)
1) neizpaust ierobežotas pieejamības informāciju, kas man tiks uzticēta vai kļūs
zināma, pildot līgumā noteiktos pienākumus;
2) bez iebildumiem un precīzi izpildīt ar ierobežotas pieejamības informācijas
aizsardzību saistīto rīkojumu un citu normatīvo aktu prasības, ar kurām esmu iepazīstināta.
Esmu brīdināta, ka par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu, nozaudēšanu
un citiem šis informācijas aizsardzības pasākumu pārkāpumiem tikšu saukta pie atbildības.

__________________
(datums)

__________________
(paraksts)
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