IEPIRKUMA LĪGUMS NR.SM 2015/-53
Rīgā,

2015. gada 28.septembrī

SATIKSMES MINISTRIJA, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, reģ.Nr.
LV90000088687, valsts sekretāra Kaspara Ozoliņa personā, kurš darbojas saskaņā ar Ministru
kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr. 242 „Satiksmes ministrijas nolikums”
(turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,
SIA EXECUTIVE SEARCH BALTICS, juridiskā adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV1050, reģ.Nr. 40003443522, Valdes locekļa Viestura Lieģa personā, kurš darbojas uz
uzņēmuma Statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, un
VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547,
reģ.Nr.40003032065, viceprezidenta Aivara Strakšas personā, kurš rīkojas saskaņā ar
2015.gada 10.augustā izdoto Valdes lēmumu Nr.17/53 „Parastā komercpilnvara” un
viceprezidenta Ērika Šmuksta personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2015.gada 10.augustā izdoto
Valdes lēmumu Nr.17/55 „Parastā komercpilnvara”, no trešās puses (turpmāk – Maksātājs),
turpmāk tekstā saukti kopā – Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs, saskaņā ar iepirkuma Nr. SM
2015/12 „Personāla atlases pakalpojumi” komisijas 2015.gada 18.septembra lēmumu
(protokols Nr.4), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, Maksātājs apmaksā, un Izpildītājs apņemas veikt kandidātu atlasi VAS
„Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja amatam (turpmāk tekstā – Kandidāts) un sniegt
sabiedrisko attiecību un komunikācijas pakalpojumus attiecībā uz kandidātu atlases
(vērtēšanas) procesu un pieņemtajiem lēmumiem.
2. Līguma termiņš
Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai Līdzēju
saistību izpildei.
3. Līdzēju saistības
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. veikt Kandidātu atlasi un prezentēt Kandidātu atlases rezultātus 12 (divpadsmit) nedēļu
laikā pēc šī Līguma parakstīšanas (neieskaitot laiku, kad valsts drošības iestādēs tiks
pārbaudīta fināla Kandidātu atbilstība Likuma par valsts noslēpumu 9.panta prasībām).
Gadījumā, ja pēc valsts drošības iestāžu pārbaudes konstatēta visu fināla Kandidātu
neatbilstība Likuma par valsts noslēpumu 9.panta prasībām, šajā apakšpunktā noteiktais
Kandidātu atlases termiņš var tikt pagarināts līdz 12 (divpadsmit) nedēļām;
3.1.2. uzturēt kontaktus ar Kandidātu līdz tā iecelšanai amatā, kā arī sniegt papildus
konsultācijas Kandidātam un Pasūtītājam pēc iecelšanas amatā, bet ne ilgāk kā 12
(divpadsmit) mēnešus pēc Kandidāta iecelšanas amatā;
3.1.3. gadījumā, ja divpadsmit mēnešu laikā no amatā iecelšanas dienas Līguma 1.punktā
noteiktajā amatā ieceltais Kandidāts tiek atsaukts, Izpildītājs uzsāk jauna Kandidāta atlasi bez
papildu maksas. Šis noteikums nav piemērojams gadījumā, ja darba profils, funkcijas vai
darba vieta ir būtiski mainīta;
3.1.4. pakalpojumu sniegšanas laikā nodrošināt informācijas par Kandidātiem
konfidencialitāti;
3.1.5. iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru informāciju, kuru Izpildītājs izplata sniedzot
sabiedrisko attiecību un komunikācijas pakalpojumus attiecībā uz kandidātu atlases
(vērtēšanas) procesu un pieņemtajiem lēmumiem;
3.1.6. iesniegt rēķinus par veiktajiem pakalpojumiem Pasūtītājam.
3.2. Pasūtītājs apņemas:

3.2.1. sniegt visu nepieciešamo informāciju Izpildītājam uzdevuma izpildei;
3.2.2. ievērot informācijas par Kandidātiem konfidencialitāti;
3.2.3. saskaņot no Izpildītāja saņemtos rēķinus un iesniegt Maksātājam apmaksai.
3.3. Maksātājs apņemas:
3.3.1. samaksāt par Kandidātu atlasi saskaņā ar Līguma 4.punkta noteikumiem;
3.3.2. maksājumus veikt no nomas ieņēmumiem, saskaņā ar 2014.gada 29.decembrī starp
Pasūtītāju un Maksātāju noslēgto Īpašuma pārvaldīšanas līgumu Nr. SM 2014/-92.
3.4. Pakalpojuma izpildi apliecina šī Līguma noteiktajā kārtībā Pasūtītāja un Izpildītāja
parakstīts nodošanas un pieņemšanas akts. No Pasūtītāja puses nodošanas un pieņemšanas
aktu paraksta valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa, no Izpildītāja puses – valdes loceklis
Viesturs Lieģis.
4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma summa ir EUR 44’165 (četrdesmit četri tūkstoši viens simts sešdesmit pieci eiro),
kas sastāv no pamatsummas EUR 36’500 (Trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti eiro) un 21%
(divdesmit viens procents) pievienotās vērtības nodokļa (PVN) EUR 7’665 (septiņi tūkstoši
seši simti sešdesmit pieci eiro) apmērā.
4.2. Maksātājs samaksā Izpildītājam Līguma summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
attiecīga rēķina saņemšanas šādā kārtībā:
4.2.1. avansu 30% (trīsdesmit procenti) EUR 10’950 (Desmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit
eiro) un PVN 21% EUR 2’299,50 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi eiro un 50
centi) pēc Līguma parakstīšanas;
4.2.2. starpmaksājumu 30% (trīsdesmit procenti) EUR 10’950 (Desmit tūkstoši deviņi simti
piecdesmit eiro) un PVN 21% EUR 2’299,50 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi eiro
un 50 centi) pēc fināla Kandidātu prezentēšanas;
4.2.3. atlikušo summu, EUR 14’600 (Četrpadsmit tūkstoši seši simti eiro) un PVN 21% EUR
3’066 (trīs tūkstoši sešdesmit seši eiro) pēc Kandidāta iecelšanas amatā un Pasūtītāja un
Izpildītāja abpusējās nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas.
4.3. Kandidātu atlases laikā var tikt piedāvāti Kandidāti, kuri informāciju par amatu ieguvuši
netiešas vai tiešas darbības rezultātā, vai arī paši sazinājušies ar Pasūtītāju. Par šādiem
gadījumiem Pasūtītājs nekavējoties informē Izpildītāju, kurš minētos Kandidātus iekļauj
kopējā atlases procesā. Gadījumā, ja amatā ieceļ šādu Kandidātu, Līguma 4.1.punktā nolīgtā
Līguma summa paliek spēkā.
4.4. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Kandidāta iecelšanas amatā un šī pārtraukuma iemesls nav
Izpildītāja darbība, tad piemērojama šāda atlīdzības kārtība:
4.4.1. ja Līgums tiek izbeigts mazāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas pēc pirmā rēķina
izrakstīšanas un iesniegšanas Maksātājam, tad atlīdzība ir Līguma
4.2.1.apakšpunktā noteiktā summa;
4.4.2. ja Līgums tiek izbeigts vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas pēc kandidātu atlases
(vērtēšanas) procesa uzsākšanas, bet pirms kandidātu prezentācijas, un būtiska
kandidātu atlases (vērtēšanas) procesa daļa jau ir paveikta, vai gadījumā, ja Līguma
3.1.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā neviens Kandidāts netiek iecelts amatā, tad
Izpildītājs izraksta un iesniedz Maksātājam rēķinu atbilstoši Līguma
4.2.2.apakšpunktam;
4.4.3. ja Pasūtītājs ieceļ amatā Kandidātu, ko atradis Izpildītājs, pēc Līguma izbeigšanas,
tad Izpildītājs izraksta un iesniedz Maksātājam rēķinu par Līguma
4.2.3.apakšpunktā noteikto summu.
5. Nepārvarama vara
5.1. Ja Līdzēji nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus
izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas, blokāde, streiki, valsts

varas vai pārvaldes institūciju pieņemtie lēmumi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par
laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.
5.2. Līdzēji neatbild par otram Līdzējam radītiem zaudējumiem, ja tie radušies nepārvaramas
varas rezultātā.
6. Līdzēju atbildība
6.1. Par katru Līgumā noteikto izpildes termiņa kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam
līgumsodu 0.1 % apmērā no Līguma summas par katru kavēto dienu. Līgumsoda summu
Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Izpildītājam veicamā maksājuma.
6.2. Par katru samaksas kavējuma dienu Maksātājs apņemas maksāt Izpildītājam līgumsodu
0.1 % apmērā no Līguma summas, pamatojoties uz atsevišķu Izpildītāja rēķinu.
6.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
7.Strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina
savstarpējās pārrunās.
7.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunās, tiek izskatīti Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Citi noteikumi
8.1. Līdzēji vienojas, ka fizisko personu datu apstrāde tiek veikta, ievērojot normatīvajos
aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. Līdzējs, kurš nodod otram
Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu
subjektiem.
8.2. Izpildītājs nav atbildīgs par negatīvām sekām, lēmumiem un darbībām, ko veicis
izvēlētais Kandidāts pirms iecelšanas amatā, amata pienākumu izpildes laikā, kā arī pēc
atsaukšanas no amata.
8.3. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstveidā un tos
parakstījuši abi Līdzēji, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.4. Līgums sagatavots un noslēgts trīs vienādos eksemplāros uz 8 (astoņām) lapām, t.sk.
pielikumi uz 5 (piecām) lapām, pa 1 (vienam) Līguma eksemplāram katrai līgumslēdzējai
pusei.
9. Līdzēju rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:
SATIKSMES MINISTRIJA,
Reģ.Nr.: 90000088687
Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3,
Rīga, LV-1743
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22
Konta Nr.
LV33TREL2170389079000

IZPILDĪTĀJS:
SIA EXECUTIVE SEARCH
BALTICS
Reģ.Nr.: 40003443522
Juridiskā adrese: Smilšu iela 18,
Rīga, LV-1050
Banka: AS„ Swedbank”
SWIFT: HABALV22
Konta Nr.
LV30HABA0001408046155

MAKSĀTĀJS:
VAS LATVIJAS
DZELZCEĻŠ,
Reģ.Nr.: 40003032065
Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3,
Rīga, LV-1547
Banka: Nordea Bank AB
Latvijas filiāle
SWIFT: NDEALV2X
Konta Nr.
LV58NDEA0000080249645

/Kaspars Ozoliņš/

/Viesturs Lieģis/

/Aivars Strakšas/

/Ēriks Šmuksts/

