PIRKUMA LĪGUMS
par Servera iegādi

Pārdevēja līguma Nr. 090816-BIT/21
Pircēja līguma Nr._________________

Rīgā, 2016. gada __.___________
SIA „Baltijas Informācijas tehnoloģijas”, Reģ. Nr.: 40003042434, adrese: Ūnijas iela 11a,
Rīga, LV-1039, tā valdes locekļa Harija Gala personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem (turpmāk –
Pārdevējs), no vienas puses, un
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, Reģ. Nr. 90000058752, adrese: Hipokrāta iela 2,
Rīga, LV-1038, tās direktora p.i. Daces Ķikutes personā, kura rīkojas pamatojoties uz Ministru
kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr. 776 “Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra
nolikums” un Veselības ministrijas 2016.gada 4.augusta rīkojuma Nr. 13-05/ 305 pamata (turpmāk –
Pircējs), no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Puses/Puse, noslēdz šo līgumu ar tā pielikumu
(turpmāk – Līgums), pamatojoties uz iepirkuma “Servera iegāde Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes
centram Hipokrāta ielā 2, Rīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr: VTMEC 2016/4 (turpmāk – iepirkums),
rezultātiem.
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4.1.
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1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pircējs pērk, bet Pārdevējs pārdod, piegādā un uz atsevišķa pieprasījuma pamata uzstāda
preci (turpmāk – Prece) atbilstoši Līguma pielikumā iekļautajai specifikācijai.
2. PIEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS NORISE
Pēc Preces piegādes Puses paraksta pavadzīmi, kas apliecina Preces piegādi un atbilstību
Līguma un iepirkuma noteikumiem.
Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi Pasūtītajam Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038, 21
(divdesmit vienas) dienas laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.
Pārdevējs apņemas veikt Preces uzstādīšanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas no Pircēja, ja Pircējam rodas šāda nepieciešamība, neprasot no Pircēja
papildus atlīdzību.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
Līguma kopsumma ir 4169.90 EUR (četri tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi euro un
deviņdesmit centi), bez PVN, PVN 21% apmērā Pircējs maksā papildus.
Pircējs 10 (desmit) darba dienu laikā pārskaitīs Līguma kopsummu uz Pārdevēja rēķinā
norādīto norēķinu kontu, pēc Preces piegādes, kas apliecināta ar Preces pavadzīmi.
4. NEPĀRVARAMĀ VARA
Ja viena vai otra Puse no to gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt
savas saistības, piemēram, dēļ apstākļiem, kurus izraisījusi dabas stihija, militāras akcijas,
valsts varas vai pārvaldes institūciju pieņemti lēmumi, eksporta aizliegums preču
ražotājvalstī, tad saistību izpildes termiņš, otru Pusi rakstiski informējot, tiek pagarināts
par laiku, kas vienāds ar minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.
Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties
no savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu
atlīdzināšanu.

4.3.

5.1.

5.2.

Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā
rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos un iesniedz valsts
iestādes izdotu oficiālu dokumentu, kas apliecina minēto apstākļu iestāšanos.
5. LĪGUMSODS
Gadījumā, ja Pārdevējs nepiegādā vai neuzstāda Preci Līgumā noteiktajā termiņā,
Pārdevējs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopsummas, par katru nokavēto
darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopsummas.
Gadījumā, ja Pircējs nesamaksā Pārdevējam Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā,
Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopsummas par katru
nokavēto darba dienu, bet ne vairāk par 10% no Līguma kopsummas.

6. GARANTIJA
6.1. Pārdevējs garantē, ka:
6.1.1. Pircējam piegādātā Prece būs pilnā komplektācijā, kvalitatīva, jauna, nelietota un
atbildīs Preces izgatavotāja noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem
attiecīgajam Preces veidam, kā arī iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā (1.pielikums)
norādītajiem parametriem, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
kas uz to attiecas;
6.2. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī veikt pasūtījuma kvalitātes atbilstības iepirkuma
piedāvājumam pārbaudi.
6.3. Līdz Preces pavadzīmes abpusējai parakstīšanai visu risku par Preces bojāšanās vai
bojāejas risku uzņemas Pārdevējs.
6.4. Pircējam ir tiesības 3 (trīs) darba dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, izvirzīt
Pārdevējam pretenzijas, ja piegādātā Prece neatbilst Pircēja noteiktajam daudzumam un
sortimentam, tehniskajai specifikācijai, vajadzīgajai kvalitātei vai citiem šī Līguma
noteikumiem un tas netika konstatēts Preces nodošanas brīdī.
6.5. Pārdevēja pienākums ir izskatīt visas Pircēja pretenzijas un 3 (trīs) darba dienu laikā, no
Pircēja konkrētās pretenzijas saņemšanas, un par saviem līdzekļiem novērst jebkuru
piegādātās Preces neatbilstību Līguma (tehniskās specifikācijas) noteikumiem vai veikt
Preces apmaiņu pret jaunu. Trūkumu novēršanas termiņā Pārdevējam tiek aprēķināts
līgumsods 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no šī Līguma 3.1.apakšpunktā
noteiktās Līguma kopējās summas par katru trūkumu novēršanas termiņa dienu, bet ne
vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1.apakšpunktā norādītās Līguma kopējās
summas.
6.6. Preces garantijas termiņš tiek noteikts 36 (trīsdesmit seši) mēneši no dienas, kad tiek
parakstīta Preces pavadzīme.
6.7. Garantijas laikā Pārdevējs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja tas nav radies tīšu
bojājumu, vandālisma, neatbilstošas ekspluatācijas, stihiskas nelaimes vai citādu
mehānisku bojājumu dēļ.
6.8. Pircējam garantijas termiņa laikā, konstatējot Preces defektus vai bojājumus, ir pienākums
par to paziņot Pārdevējam, kuram 2 (divu) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas
brīža jānovērš Preces defekti un bojājumi.
6.9. Ja Preces defektus vai bojājumus nav iespējams novērst Pircēja telpās, Pārdevējam tas
jāveic stacionārā darbnīcā, termiņā par kādu Pircējs un Pārdevējs rakstiski vienojas,
nomainot bojāto Preci ar analogu darbaspējīgu tehniku, lai Pircējam pastāvētu iespēja
Preci lietot nepārtraukti.
6.10. Ja garantijas termiņa laikā Preces remonts veicams ārpus Pircēja telpām, tad Pārdevējs
nodrošina garantijas labošanai pakļautās Preces transportēšanu par saviem līdzekļiem.
6.11. Preces garantijas remonts Pārdevējam jāveic par saviem līdzekļiem.
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6.12. Gadījumā, ja defektu novēršana nav iespējama, Pārdevējs atlīdzina visus tādējādi Pircējam
nodarītos zaudējumus.
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9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

7. STRĪDU RISINĀŠANA
Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, Puses risinās
savstarpēju pārrunu ceļā.
Ja nav iespējams panākt vienošanos pārrunu ceļā 20 darba dienu laikā, strīdi tiks izskatīti
Latvijas Republikas tiesu instancēs, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
8. PIELIKUMI UN PAPILDINĀJUMI
Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa pievienots pielikums “Preces specifikācija un cena”.
Līgums var tikt papildināts ar pielikumiem pēc Pušu abpusējas vienošanās. Jebkurš
Līguma pielikums ir uzskatāms par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja abas Puses to ir
parakstījušas.
Visi papildinājumi un izmaiņas Līguma tekstā ir izdarāmas rakstiski un ir spēkā tikai pēc
to abpusējas parakstīšanas.
9. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību
abpusējai izpildei.
Līgumu iespējams izbeigt, pirms termiņa beigām, Pusēm rakstiski vienojoties.
Pēc Līguma parakstīšanas visu iepriekšējo pārrunu rezultāti un sarakste zaudē spēku,
izņemot iepirkuma piedāvājumu un nolikumu.
Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar 1 (vienu) pielikumu kopā uz
2 (divām) lapām. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10. KONFIDENCIALITĀTE
10.1. Puses apņemas neizpaust trešajām pusēm konfidenciālu informāciju, ko saņēmis no otras
Puses Līguma izpildes laikā.
10.2. Par konfidenciālu informāciju šī Līguma izpratnē tiek uzskatīta jebkāda informācija, kura
nav vispārpieejama trešajām personām.
11. PUŠU REKVIZĪTI
Pārdevējs:
Pircējs:
SIA “Baltijas Informācijas Tehnoloģijas”
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Ūnijas iela 11a, Rīga, LV-1039
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Reģ. Nr.: 40003042434
Reģ. Nr. 90000058752
Rietumu Banka
Valsts kase, kods TRELLV22
SWIFT: RTMBLV2X
Konta Nr. LV93TREL2290570006000
Konts: LV49RTMB0000022801185
Tālrunis: 67536500
Tālrunis: +371 67819977
e-pasts: vtmec@vtmec.gov.lv
E-pasts: sales@bit.lv
_____________________H.Gals

__________________D.Ķikute
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Pielikums
līgumam Nr. 090816-BIT/21
Nr. ______________
Preces specifikācija un cena
Tehniskās prasības

Pretendenta piedāvājums
HP DL360

1.
Daudzprocesoru serveris ar vismaz 2
procesoriem pēc cpubenchmark.net vismaz ar
Average CPU Mark 12800.
2.
Operatīvā atmiņa - līdz 3 TB DDR4-2133
CAS-15-15-15 Registered Memory (instalētai
jābūt 64Gb).
3. Jābūt nokomplektētam ar - H241 12Gb 2ports Ext Smart Host Bus Adapter.
4.
Divi instalēti, “karsti” maināmi, savstarpēji
neatkarīgi barošanas bloki.

2x Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz
HP 64GB (4x16GB) Dual Rank x4 DDR42133 CAS-15-15-15 Registered Memory Kit

HP H241 Smart HBA

5.
Rezervēti, “karsti” maināmi ventilatori.
6.
Iekšējo disku RAID kontrolieris:
6.1 uztur RAID 1&10, 5, 6, 50, 60
6.2 iespējams 12Gb/s SAS
6.3 ar bateriju aizsargātu 2GB DDR3 cache

2x HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit
7 standard hot plug fans, redundant
HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller
HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller
HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller
HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller

7.
Nokomplektētam ar vismaz 5 gab. “karsti”
maināmiem (hotswap):

5x HP 300GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD

7.1 vismaz 300GB 12G SAS 10K rpm SFF SC
Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

5x HP 300GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD

8.
Iebūvēta 4x1GbE tīkla karte ar iespēju
paplašināt (FlexibleLOM slot for 1GbE or 10GbE
or QDR/FDR InfiniBand Networking Options).

HPE Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i
Adapter + FlexibleLOM bay

9.
Attālinātas vadības ports (Remote
Management 1Gb Dedicated)

HPE iLO Remote Management Network Port
1Gb Dedicated

9.1 Attālinātas vadības kontrolieris (RJ-45) ar
servera ražotāja programmatūru, kas nodrošina
grafisku virtuālo attālināto konsoli, virtuālo
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, 128-bit SSL un SSH
savienojumu.
10. USB 3.0 vismaz – 2 aizmugurē, 1 priekšpusē
11. Jānodrošina IPMI (Inteligent Platform
Management Interface)
12. Jānodrošina servera:

HPE iLO Remote Management Network Port
1Gb Dedicated
USB 3.0 – 2 aizmugurē, 1 priekšpusē
Tiek nodrošināts IPMI (Inteligent Platform
Management Interface)
Tiek nodrošināts servera:
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12.1
attālinātu noslodzes monitoringu un
kritisku problēmu brīdināšanas sistēmu (Tajā
skaitā ar pirms pirmsbojājumu (Predictive Failure
Analysis vai ekvivalents) ziņojumu sūtīšana).
12.2
attālinātu “firmware” monitoringu un
jaunināšanu (upgrade) BIOS, servera
menedžmenta procesoram, RAID kontrolierim un
cietajiem diskiem ar iespēju veikt jaunināšanu
automātiskā režīmā;
12.3
draiveru monitorings un jaunināšanu
(upgrade) disku kontrolieriem, tīkla kontrolieriem,
sistēmas menedžmenta procesoram, RAID
kontrolierim – ar iespēju veikt jaunināšanu
automātiskā režīmā;
13. Ir savietojams ar VMware, Citrix XenServer,
Microsoft Windows server, Red Hat Enterprise
Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Canonical
Ubuntu, CentOS, Oracle Linux.
14. Industry Standard Compliance - ACPI 2.0b
Compliant, PCIe 3.0 Compliant, PXE Support,
WOL Support, Microsoft® Logo certifications,
USB 3.0 Support, Energy Star ASHRAE A3/A4.

attālinātu noslodzes monitorings un kritisku
problēmu brīdināšanas sistēma (Tajā skaitā ar
pirms pirmsbojājumu (Predictive Failure
Analysis vai ekvivalents) ziņojumu sūtīšana).
attālinātu “firmware” monitorings un
jaunināšana (upgrade) BIOS, servera
menedžmenta procesoram, RAID kontrolierim
un cietajiem diskiem ar iespēju veikt
jaunināšanu automātiskā režīmā;
draiveru monitorings un jaunināšana
(upgrade) disku kontrolieriem, tīkla
kontrolieriem, sistēmas menedžmenta
procesoram, RAID kontrolierim – ar iespēju
veikt jaunināšanu automātiskā režīmā;
Ir savietojams ar VMware, Citrix XenServer,
Microsoft Windows server, Red Hat
Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise
Server, Canonical Ubuntu, CentOS, Oracle
Linux.
Industry Standard Compliance - ACPI 2.0b
Compliant, PCIe 3.0 Compliant, PXE Support,
WOL Support, Microsoft® Logo
certifications, USB 3.0 Support, Energy Star
ASHRAE A3/A4.

15. Korpuss 1U izmērs montējams 19’’ skapī,
korpusā iebūvēts diagnostikas panelis, iekļautas
visas nepieciešamās sliedes, stiprinājumi un
kabeļu turētāji.

Korpuss 1U izmērs montējams 19’’ skapī,
korpusā iebūvēts diagnostikas panelis,
iekļautas visas nepieciešamās sliedes,
stiprinājumi un kabeļu turētāji.
16. Vismaz 3 gadi On-Site garantija.
3 gadi On-Site garantija (NBD)
17. Preces piegāde un uzstādīšana nodrošināma 21 Preces piegāde un uzstādīšana nodrošināma
kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas
21 kalendāro dienu laikā no līguma
dienas.
noslēgšanas dienas.
18. Pasūtītājs veic apmaksu par preces piegādi un
Pasūtītājs veic apmaksu par preces piegādi un
uzstādīšanu 10 darba dienu laikā pēc pieņemšanas- uzstādīšanu 10 darba dienu laikā pēc
nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina
pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas
saņemšanas.
parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
Summa EUR bez PVN: 4169.90

Pārdevējs:
SIA “Baltijas Informācijas Tehnoloģijas”
Reģ. Nr.: 40003042434

Pircējs:
Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs
Reģ. Nr. 90000058752

______________________H. Gals

_________________________D.Ķikute
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