PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. ______________________
Par finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanu saistībā ar pievienotā vērtības nodokļa regulējošo tiesību
normu piemērošanu
Rīgā,

2013. gada ____. decembrī

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģ. Nr. 40003951628, kuru,
saskaņā ar statūtiem, pārstāv valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka, valdes locekle Anita Slokenberga un valdes
loceklis Imants Rezebergs, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses un
SIA Deloitte Latvia, vienotais reģ. Nr. 40003247787, kuru, saskaņā ar statūtiem, pārstāv valdes
loceklis Igors Rodins, turpmāk tekstā „IZPILDĪTĀJS”, no otras puses, abi kopā saukti „PUSES”,
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšana saistībā ar
pievienotā vērtības nodokļa regulējošo tiesību normu piemērošanu”, id.Nr. RAKUS 2013/103M, rezultātiem
noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:
1.Līguma priekšmets
1.1.
Līguma priekšmets ir finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšana saistībā ar pievienotā vērtības
nodokļa regulējošo tiesību normu piemērošanu (turpmāk tekstā Pakalpojums).
1.2.
Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši IZPILDĪTĀJA tehniskajam (pielikums Nr.1) un finanšu (pielikums
Nr.1) piedāvājumam.
2.Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Līguma summa ir 14% bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), no IZPILDĪTĀJA darba rezultātā atgūtās
PVN summas, kas atbilst IZPILDĪTĀJA piedāvājumam. Kopējās atlīdzības apmērs nepārsniedz LVL 20000,00
bez PVN.
2.2. PUSES savstarpējos norēķinos piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto PVN likmes
apmēru. PVN izmaiņu gadījumā PUSES jauno PVN likmi piemēro ar datumu, no kura tā stājas spēkā. PVN
izmaiņu gadījumā cenas un Līguma summa bez PVN nevar tikt grozīta.
2.3. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU par Pakalpojumu, veicot pārskaitījumu uz Līgumā norādīto
maksājuma saņēmēja bankas kontu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pakalpojuma pieņemšanas –
nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3.Pakalpojumu sniegšanas kārtība
3.1. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta ielā 2,
Rīgā.
3.2. Līguma 1.1.punktā minētais Pakalpojums saskaņā ar finanšu piedāvājumu IZPILDĪTĀJAM jāveic 3 (trīs)
mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
3.3. Sniedzot Pakalpojumu, IZPILDĪTĀJS vadās no pieņēmuma, ka PASŪTĪTĀJA sniegtā informācija ir
pilnīga, precīza un patiesa. Ja PASŪTĪTĀJAM ir pamats uzskatīt, ka IZPILDĪTĀJA izmantotā informācija nav
pilnīga, precīza vai patiesa, PASŪTĪTĀJS to nekavējoties dara zināmu IZPILDĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJAM nav
pamata pieņemt, ka IZPILDĪTĀJAM ir zināmi visi PASŪTĪTĀJA būtiskie fakti un notikumi.
3.4. IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM Pakalpojumus nolīgtajos ietvaros un apmēros. IZPILDĪTĀJA
Pakalpojumi ir izmantojami vienīgi PASŪTĪTĀJA vajadzībām.
3.5. Sazinoties ar PASŪTĪTĀJU un citām personām, kuras saistītas ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJAM ir
tiesības izmantot internetu un elektronisko pastu, ja vien PASŪTĪTĀJS rakstveidā nav lūdzis neizmantot šos
sazināšanās līdzekļus. PASŪTĪTĀJS apstiprina, ka viņam ir zināms un saprotams, ka šādas komunikācijas
pilnīgu konfidencialitāti nav iespējams nodrošināt.
3.6. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par sava personāla un pārstāvju darbībām, kā arī par Pakalpojumu sniegšanas
nolūkos visu IZPILDĪTĀJA nodoto datu un informācijas precizitāti un pilnīgumu, kā arī patiesumu.
PASŪTĪTĀJS apliecina, ka viņa iesniegtajiem datiem un informācijai nav ierobežotas pieejamības
informācijas statuss un ka tā nav trešajām personām ekskluzīvi piederoša informācija. Ja tā tomēr ir
ierobežotas pieejamības vai trešajām personām piederoša ekskluzīva informācija, PASŪTĪTĀJS apliecina, ka
viņam ir tiesības šādus datus un informāciju nodot IZPILDĪTĀJAM.
3.7. PASŪTĪTĀJS apzinās un piekrīt, ka IZPILDĪTĀJA pienākumu izpilde ir atkarīga no PASŪTĪTĀJA
pienākumu laicīgas un efektīvas izpildes, kā arī no PASŪTĪTĀJA laicīgi pieņemtiem lēmumiem, iesniegtiem
apstiprinājumiem un norādījumiem, kuri nepieciešami pakalpojumu sniegšanai. IZPILDĪTĀJS ir tiesīga
paļauties uz visu PASŪTĪTĀJA informāciju, lēmumiem, apstiprinājumiem un norādījumiem.

3.8. Saistībā ar Pakalpojumiem vienīgi PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par a) savu lēmumu pieņemšanu un vadības
funkciju veikšanu; b) savu lēmumu saturu; c) kompetenta vadības personāla norīkošanu sadarbībai ar
IZPILDĪTĀJU; d) Pakalpojumu atbilstības un rezultātu izvērtēšanu, kā arī piemērošanu (ieviešanu)
PASŪTĪTĀJA vajadzībām; e) iekšējās kontroles izveidi un nodrošināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai šā Līguma
minēto darbību uzraudzībai.
3.9. Lai izpildītu šo Līgumu, IZPILDĪTĀJA rīcībā var nonākt PASŪTĪTĀJA Personas Dati un IZPILDĪTĀJS
var tikt lūgts šos datus apstrādāt. Ievērojot šo apstākli, PASŪTĪTĀJS kā datu pārzinis apliecina
IZPILDĪTĀJAM, ka PASŪTĪTĀJS ir veicis visus ar likumu prasītos paziņojumus saviem darbiniekiem vai
jebkurai citai iesaistītai personai un ir saņēmis visas ar likumu prasītās piekrišanas nodot personas datus
IZPILDĪTĀJAM un atļaut šo datu apstrādi saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
3.10. Pēc darba pabeigšanas IZPILDĪTĀJS atdod PASŪTĪTĀJA lietas materiālos esošo dokumentu
oriģināleksemplārus. Pēc darba pabeigšanas IZPILDĪTĀJAM ir tiesības paturēt kopijas no lietas materiāliem
tik ilgi, cik ilgi IZPILDĪTĀJS to uzskata par nepieciešamu, ievērojot likuma prasības un konfidencialitātes
noteikumus. Pēc šī perioda IZPILDĪTĀJS patur tiesības iznīcināt lietas materiālus par to neinformējot
PASŪTĪTĀJU. Ja PASŪTĪTĀJAM ir svarīgi, lai lietas materiāli tiktu saglabāti, PASŪTĪTĀJAM par to rakstiski
ir jāpaziņo IZPILDĪTĀJAM un jāvienojas par lietas materiālu glabāšanas noteikumiem.
3.11. IZPILDĪTĀJS ievēro profesionālo rūpību un uzmanību. Sniedzot Pakalpojumu, IZPILDĪTĀJS vadās no
likuma, šī Līguma un IZPILDĪTĀJA profesionālās darbības standartiem.
3.12. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona Līguma izpildei ir Kārlis Smilga, tālr. 67042414, e - pasts:
karlis.smilga@aslimnica.lv.
3.13. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona Līguma izpildei Jānis Čupāns, tālr. 26545696, e - pasts:
jcupans@deloitteCE.com vai Rudīte Putniņa, tālr. 29218726, e - pasts: rputnina@deloitteCE.com.
4. Pušu saistības
4.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:
4.1.1. savlaicīgi un kvalitatīvi veikt Pakalpojuma sniegšanu;
4.1.2. sniegt Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā;
4.1.3. nodrošināt Pakalpojumā izmantojamo materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbinieku kvalifikācijas
atbilstību profesionālās darbības standartiem;
4.1.4. atlīdzināt zaudējumus, kuri nodarīti PASŪTĪTĀJAM vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma
pārkāpumu, ja IZPILDĪTĀJS tajos vainojams, atbilstoši šā Līguma nosacījumiem.
4.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:
4.2.1. iesniegt IZPILDĪTĀJAM visus nepieciešamos dokumentus un informāciju savlaicīgi, kā arī nodrošināt pilnvērtīgu
saziņu ar Klienta personālu;

4.2.2. savlaicīgi veikt samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.2.3. paziņot IZPILDĪTĀJAM par jebkādām piespiedu izpildes darbībām un līdzekļiem, kas vērsti pret
PASŪTĪTĀJU, vai kriminālprocesu
5. Atbildība
5.1. Nevienai no PUSĒM nav tiesību bez otras PUSES piekrišanas nodot savas tiesības, kas izriet no šī
Līguma, trešajai PUSEI bez otras PUSES piekrišanas.
5.2. Pildot šī Līguma saistības, tiek piemēroti vispārpieņemtie nepārvaramas varas (Force Majeure) principi.
5.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas,
elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi
biznesa riski. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams, ka konfidencialitāte nav attiecināma uz to informāciju, kas ir sniedzama
kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm, tiesām normatīvos aktos noteiktā kārtībā ir nepieciešama, lai aizsargātu jebkuras
PUSES likumīgās intereses, vai ir publiski pieejama.

5.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai pārkāpj Līguma
noteikumus, t.sk. sniedz nekvalitatīvu Pakalpojumu.
6. Intelektuālā īpašuma tiesības
6.1. PUSES nedrīkst lietot otras PUSES vārdu, preču zīmes, logo un citus simbolus jebkādā veidā bez otras
PUSES iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
6.2. Ciktāl jebkurš IZPILDĪTĀJA grupas dalībnieks izmanto vai attīsta jebkādu savu īpašumu (materiālu vai
nemateriālu) saistībā ar šo Līgumu, šāds īpašums, tostarp darba dokumenti, tiek uzskatīts par attiecīgā
IZPILDĪTĀJA grupas dalībnieku īpašumu. IZPILDĪTĀJAM ir īpašumtiesības (tostarp, bet ne tikai,

autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības) uz Ieteikumu un uz visām tiesībām izmantot un atklāt
savas idejas, koncepcijas, zinātību, metodes, tehniku, procesus un iemaņas, kā arī to pielāgojumu savas
darbības veikšanai, un PASŪTĪTĀJAM jānodrošina, lai PASŪTĪTĀJS neizvirza un neizraisa pret jebkuru
IZPILDĪTĀJA grupas dalībnieku vai tā darbiniekiem nekādu aizliegumu vai ierobežojumu attiecībā uz to.
Jebkāds intelektuālais īpašums un citas īpašuma tiesības uz materiāliem vai datiem, kas saņemti no
PASŪTĪTĀJA Pakalpojumu sniegšanai, paliek PASŪTĪTĀJA īpašumā.
6.3. Neraugoties ne uz kādiem šī Līguma noteikumiem par pretējo, PASŪTĪTĀJS atzīst, ka IZPILDĪTĀJS
saistībā ar sniegto Pakalpojumu var izstrādāt vai iegūt vispārēju pieredzi, prasmes, zināšanas un idejas, kas
saglabājas to darbinieku atmiņā. PASŪTĪTĀJS piekrīt, ka jebkurš IZPILDĪTĀJA grupas dalībnieks var
neierobežoti izmantot un atklāt šādu pieredzi, prasmes, zināšanas un idejas.
6.4. PASŪTĪTĀJAM ir arī tiesības piekļūt un lietot tās IZPILDĪTĀJA Tehnoloģijas, kas ir piegādātas tikai
Pakalpojumu saņemšanas nolūkos un nekādiem citiem mērķiem, ievērojot Līguma noteikumus. Attiecībās
starp PASŪTĪTĀJU un IZPILDĪTĀJU, IZPILDĪTĀJAM pieder un saglabājas īpašumtiesības uz visu
intelektuālo īpašumu un citas mantiskās tiesības uz jebkāda veida IZPILDĪTĀJS Tehnoloģijām, kas tiek
izmantotas vai izstrādātas saistībā ar šo Līgumu.
6.5. „IZPILDĪTĀJS Tehnoloģijas” nozīmē visu zinātību un programmatūras, sistēmas saskarnes, veidnes,
metodiku, idejas, koncepcijas, tehnikas, rīkus, procesus un tehnoloģijas, tostarp tīkla tehnoloģijas un
algoritmus, kas pieder jebkuram IZPILDĪTĀJA grupas dalībniekam vai ko tas ir saņēmis saskaņā ar licenci, vai
izstrādājis, un ko IZPILDĪTĀJS izmanto, sniedzot Pakalpojumus vai veicot citus pienākumus.
7. Atbildība
7.1. IZPILDĪTĀJA un PASŪTĪTĀJA atbildības pamats izriet no Latvijas Republikas tiesību aktiem un šiem
Noteikumiem.
7.2. IZPILDĪTĀJS neatbild par izmaiņām tiesību aktos un lietas faktiskajos apstākļos un šo izmaiņu ietekmi uz
Pakalpojumiem pēc Pakalpojumu sniegšanas. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS iesaka PASŪTĪTĀJAM saņemt
atkārtotu konsultāciju. IZPILDĪTĀJS neatbild par jautājumiem, kas ir ārpus nolīgto Pakalpojumu ietvariem un
apmēriem un nav iekļauti IZPILDĪTĀJA ziņojumos, prezentācijās un citos ar Pakalpojumu izpildi saistītos
dokumentos. PASŪTĪTĀJAM nav pamata paļauties uz Pakalpojumu ietvaros saņemtajām konsultācijām, ja
PASŪTĪTĀJS tās piemēro citām savām vajadzībām ārpus nolīgtā Pakalpojuma ietvara.
7.3. IZPILDĪTĀJA/PASŪTĪTĀJA, tās likumisko pārstāvju, darbinieku, līgumisko pārstāvju vai kontrolējošo
personu atbildība pret IZPILDĪTĀJU/PASŪTĪTĀJU par jebkādām darbībām, zaudējumiem, kaitējumiem,
prasībām, saistībām, izmaksām vai izdevumiem, kas IZPILDĪTĀJAM/PASŪTĪTĀJAM jebkādā veidā radušās
saistībā ar vai izriet no noslēgtā Līguma, nevar pārsniegt kopējo atlīdzības summu, ko PASŪTĪTĀJS ir
samaksājis IZPILDĪTĀJSAM par sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar noslēgto Līgumu. Šis ierobežojums
ir piemērojams un ir spēkā arī pēc Līguma izbeigšanās pilnā apmērā jebkurā valstī neatkarīgi no darbības,
zaudējumu, kaitējuma, prasību, saistību, izmaksu vai izdevumu formas un rašanās pamata.
7.4. IZPILDĪTĀJS, tās likumiskie pārstāvji, darbinieki, līgumiskie pārstāvji vai kontrolējošās personas neatbild
par jebkādām trešo personu, tajā skaitā PASŪTĪTĀJA saistīto un meitas uzņēmumu, prasībām pret
PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJA likumiskajiem pārstāvjiem, darbiniekiem vai līgumiskajiem pārstāvjiem, ne arī
par tiešiem, netiešiem, nejaušiem zaudējumiem vai līgumsodiem, kaitējumu, izmaksām vai izdevumiem, tajā
skaitā, bet ne tikai negūto peļņu un alternatīvām izmaksām, kā arī neatbild par trešo personu darbību, kas
veikta, paļaujoties uz Pakalpojumu ietvaros sniegtajām konsultācijām.
7.5. Līgums nedod PUSĒM tiesības rīkoties kā otras PUSES pārstāvim, kā arī nerada abu PUŠU starpā
personu apvienību vai kopīgu uzņēmumu. Abas Līguma PUSES ir neatkarīgas līgumslēdzējas PUSES un katra
atbild par savu darbību.
7.6. Neviena PUSE nevar iesniegt nekādas uz Līgumu vai Pakalpojumiem attiecināmas prasības, neatkarīgi no
to veida, vairāk kā divus gadus pēc prasības pamata rašanās saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem,
izņemot gadījumu, ja Līgumam piemērojamie spēkā esošie normatīvie akti nosaka obligātu laika periodu, ko
nevar ierobežot.
8. Konfidencialitāte
8.1. IZPILDĪTĀJS/PASŪTĪTĀJS apņemas neatklāt no IZPILDĪTĀJA/PASŪTĪTĀJA saņemto informāciju
personām, kas nav šī Līguma puse, izņemot gadījumus, kad informācijas atklāšana personām, kas nav šī
Līguma puse, ir nepieciešama, lai sniegtu nolīgto Pakalpojumu. IZPILDĪTĀJAM/PASŪTĪTĀJAM, sniedzot
IZPILDĪTĀJAM/PASŪTĪTĀJAM informāciju, ir pienākums norādīt, vai informācijai ir konfidenciāls raksturs.
IZPILDĪTĀJS/PASŪTĪTĀJS apliecina, ka viņam ir saprotams, ka konfidencialitāte nav attiecināma uz to

informāciju, kas ir sniedzama kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm, tiesām, ir nepieciešama, lai
aizsargātu IZPILDĪTĀJA/PASŪTĪTĀJA likumīgās intereses, vai ir publiski pieejama.
8.2. PASŪTĪTĀJS ievēros konfidencialitāti attiecībā uz metodēm, paņēmieniem un tehniku, ko IZPILDĪTĀJS
lieto,
sniedzot
PASŪTĪTĀJAM
Pakalpojumus.
Attiecībā
uz
visu
konfidenciālo
un
IZPILDĪTĀJAM/PASŪTĪTĀJAM piederošo informāciju, kas saskaņā ar Līgumu tiek nodota
IZPILDĪTĀJAM/PASŪTĪTĀJAM, IZPILDĪTĀJS/PASŪTĪTĀJS nodrošinās konfidencialitāti ar tādu pašu
rūpību, kādu tas ievēro attiecībā uz savu konfidenciālo informāciju, pieņemot, ka IZPILDĪTĀJS/PASŪTĪTĀJA
rūpība ir tāda, kuru pieņemts uzskatīt par saprātīgu.
8.3. Pakalpojumi tiek sniegti tikai un vienīgi PASŪTĪTĀJAM un Līgumā atrunātajā nolūkā, tāpēc bez
IZPILDĪTĀJA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas tos nevar izmantot vai uz tiem paļauties trešās personas,
tostarp gan juridiskas, gan fiziskas personas (turpmāk sauktas – Trešās Personas), bet vienīgi PASŪTĪTĀJS.
Šāda piekrišana var tikt dota vienīgi tad, ja PASŪTĪTĀJS un Trešā Persona piekrīt faktam, ka IZPILDĪTĀJA
Pakalpojumi ir sniegti neņemot vērā jebkuru Trešo Personu intereses un ka IZPILDĪTĀJS neuzņemas nekādu
atbildību par Pakalpojumiem, kurus izmanto vai un kuriem paļaujas Trešās Personas. Pakalpojumu neatļautas
izmantošanas vai paļaušanās gadījumā, PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt IZPILDĪTĀJA un tā personālu pret
Trešo Personu prasījumiem un citiem izdevumiem, kuri rodas no šādas neatļautas izmantošanas vai
paļaušanās. Gadījumā, ja Pakalpojumu saņem jebkura cita persona, kas nav PASŪTĪTĀJS, tas nerada nekādu
rūpības pienākumu, profesionālās attiecības vai jebkādas pašreizējas vai turpmākas jebkura veida atbildības
starp šo personu un IZPILDĪTĀJU.
9. Datu aizsardzība
9.1. Lai sniegtu Pakalpojumus, IZPILDĪTĀJS (kā datu apstrādātājs) apstrādā PASŪTĪTĀJA iesniegtos
personas datus (uzvārds, vārds, ieņemamais amats, departaments, telefona numurs un e-pasta adrese) saskaņā
ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – „PASŪTĪTĀJA Personas Dati”). PASŪTĪTĀJS (kā datu
kontrolieris) apstiprina, ka tas ir ieguvis visas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešamās pilnvaras, lai
apstrādātu un nodotu personas datus IZPILDĪTĀJAM, un dotu rīkojumu IZPILDĪTĀJAM apstrādāt
PASŪTĪTĀJA Personas Datus noteiktajā veidā, un apņemas nodot IZPILDĪTĀJAM tikai precīzus un
atjauninātus personas datus.
9.2. Ar šo PASŪTĪTĀJS dod rīkojumu IZPILDĪTĀJAM apstrādāt PASŪTĪTĀJA Personas Datus vienīgi nolūkā
nodrošināt Līguma un/vai savstarpējas vienošanās izpildi nepieciešamības gadījumā un, lai tiktu izpildītas
normatīvo aktu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu vai citu spēkā esošu normatīvo aktu
prasības. PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJA Personas Datu apstrāde notiks tikai saskaņā ar augstāk
minētajiem mērķiem un saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādījumiem. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt
PASŪTĪTĀJA Personas Datu drošību un konfidencialitāti. IZPILDĪTĀJS veic tehniskos, organizatoriskos un
personiskos pasākumus atbilstoši apstrādes raksturam un PASŪTĪTĀJA norādījumiem. IZPILDĪTĀJS neatbild
par PASŪTĪTĀJA Personas Datu drošību laikā, kad tie tiek sūtīti pa e-pastu, autorizētu sūtīšanu komerciālajā
internetā un caur balss saziņas līdzekļiem publiskās telekomunikāciju iekārtās vai pakalpojumos, un par
drošību, kas organizēta atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem. Piekļuve PASŪTĪTĀJA Personas Datiem ir
atļauta tikai pilnvarotām IZPILDĪTĀJA komandas personām un pilnvarotiem IT ekspertiem, kuri ir atbildīgi
par aizsardzības nodrošināšanu elektroniskajā sistēmā, kurā tiek uzturēti PASŪTĪTĀJA Personas Dati.
9.3. Ar šo PASŪTĪTĀJS tieši piekrīt, ka IZPILDĪTĀJS drīkst nodot, ieskaitot nodošanu IZPILDĪTĀJS grupas
dalībniekiem, jebkādus PASŪTĪTĀJA Personas Datus pāri valsts robežai, tostarp uz teritoriju ārpus Eiropas
Savienības, pieņemot, ka ar šādu nodošanu saistītos pienākumus izpilda IZPILDĪTĀJS. IZPILDĪTĀJS var
nodot PASŪTĪTĀJA Personas Datus un citu konfidenciālu informāciju glabāšanā IZPILDĪTĀJA reģionālajā
serverī, ko pārvalda IZPILDĪTĀJS, IZPILDĪTĀJA grupas dalībnieks un/vai apakšuzņēmēji, ar noteikumu, ka
tehniskie, organizatoriskie un personiskie līdzekļi tiek uzturēti tādā pašā līmenī.
9.4. Līguma izbeigšanās vai izbeigšanas gadījumā IZPILDĪTĀJS iznīcina vai atdod visus PASŪTĪTĀJA
Personas Datus un PASŪTĪTĀJS iznīcina vai atdod visus IZPILDĪTĀJA Personas Datus, ja vien spēkā esošie
normatīvie akti vai Līgums nosaka citu kārtību.
10. Strīdu risināšanas kārtība
10.1. Līgumam, tā noslēgšanai, izpildījumam, spēkā esamībai, izbeigšanai un jebkādām pušu attiecībām
saistībā ar līgumu ir piemērojams Latvijas likums.
10.2. Līguma sadaļu un punktu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtības labad un nevar ietekmēt Līguma un tā
noteikumu un nosacījumu iztulkošanu.

10.3. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas, pildot šo līgumu, PUSES apņemas risināt sarunu ceļā. Ja
PUSES nespēj rast vienošanos, strīds tiek nodots izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā.
7.Līguma darbība laikā un citi noteikumi
7.1. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību izpildei.
7.2. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām, t.sk. 2 (divi) pielikumi, katrs uz 1 (vienas)
lapas divos identiskos eksemplāros, kas glabājas pie katras no PUSĒM.
7.3. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Pielikums Nr. 1 „Tehniskais piedāvājums” un Pielikums Nr. 2
„Finanšu piedāvājums”.
7.4. Jebkādas izmaiņas un papildinājumi Līgumā izdarāmi, abpusēji saskaņojot un rakstiski noformējot
vienošanos, kas pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.5. PUŠU reorganizācijas gadījumā attiecīgās PUSES Līguma saistības pārņem saistību un tiesību pārņēmējs.
8. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: A/S Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV24HABA0001407045805
Tālr. 67042400, fakss 67042786

_____________________________
Viesturs Boka
_____________________________
Anita Slokenberga
_____________________________
Imants Rezebergs

Izpildītājs:
SIA Deloitte Latvia
Grēdu ielā 4a, Rīga, LV-1019
Reģ. Nr. 40003247787
Banka: A/S Swedbank
Bankas kods HABALV22
Konta Nr. LV70HABA0551005447926
Tālr. 67074171, fakss 67074103
e-pasts: jcupans@deloitte.com
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Igors Rodins

