EY PIEGĀDĀTĀJA KOMERCNOTEIKUMI
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI
(“EY komercnoteikumi”)

Sekojoši noteikumi („Noteikumi”) tiek piemēroti jebkuru preču
vai pakalpojumu (šeit turpmāk kopā saukti par
„Pakalpojumiem”) iegādei no jums („Piegādātāja”), kuru veic
EY saskaņā ar starp jums un EY noslēgto līgumu, kurā ietverta
atsauce uz šiem Noteikumiem (tostarp arī jebkuru
apakšuzņēmuma līgumu, kuru EY slēdz kā ģenerāluzņēmējs).
EY attiecības ar Piegādātāju
1.

Piegādātājs piekrīt sniegt Pakalpojumus ar profesionālu
rūpību tādā kvalitātes līmenī, kas vienāds vai augstāks
par nozares standartu.

2.

Uzņēmums EY pieder pie Ernst & Young uzņēmumu
(„EY uzņēmumi”) pasaules tīkla, kurā visi dalībnieki ir
atsevišķas juridiskas personas.

3.

Piegādātājs uzturēs spēkā visas licences un/vai citas
atļaujas, kas ir nepieciešamas Pakalpojumu sniegšanai
saskaņā ar šo Līgumu un tiesību aktiem.

4.

Piegādātājs sniegs Pakalpojumus EY kā neatkarīgs
darbuzņēmējs, nevis kā EY darbinieks, pārstāvis,
partneris vai kopuzņēmums. Ne Piegādātājam, ne EY
nav tiesību vai pilnvaru uzlikt otrai pusei jebkādas
saistības vai pienākumus.

5.

EY ir noslēdzis līgumu par Pakalpojumu pasūtīšanu uz
neekskluzīva pamata. EY ir tiesības pasūtīt tādas pašas
vai līdzīgas Preces no jebkuras trešās personas pēc
saviem ieskatiem.

6.

Piegādātājam
ir
tiesības
pieņemt
(papildu)
apakšuzņēmējus Pakalpojumu sniegšanai tikai ar EY
iepriekšēju skaidru rakstisku piekrišanu. Tomēr vienīgi
Piegādātājs būs atbildīgs EY priekšā par sniegto
Pakalpojumu kvalitāti un citām savām saistībām šī
Līguma ietvaros.

7.

Visai Piegādātāja vai Piegādātāja vārdā sniegtai
informācijai ir jābūt precīzai un pilnīgai visos būtiskajos
aspektos. Pakalpojumu (arī informācijas) sniegšana
nedrīkst pārkāpt jebkādas autortiesības, tiesības uz
intelektuālo īpašumu vai citas trešo personu tiesības.

8.

Piegādātājam ir jānodrošina atbilstīga Pakalpojumu
uzskaite
(piemēram,
patērētā
laika
uzskaite,

pakalpojumu sniegšanas apliecinājumi, rēķini par
izdevumiem, u.c.) un pēc EY pieprasījuma jādod iespēja
ar to iepazīties.
Atbilstība tiesību aktiem un EY Rīcības kodeksam
9.

Sniedzot Pakalpojumus šī Līguma ietvaros, Piegādātājs
garantē, apliecina un apņemas ievērot un pakļauties, kā
arī panākt, ka Piegādātāja darbinieki, pārstāvji un
iespējamie
apakšuzņēmēji
(kopā
saukti
par
„Piegādātāja pārstāvjiem”) ievēro un pakļaujas:
a)

visiem
piemērojamiem
tiesību
aktiem,
noteikumiem un nolikumiem, tostarp arī
piemērojamām
iekšzemes
un
ārvalstu
pretkorupcijas tiesību normām; un

b)

EY Uzvedības kodeksā, ar kuru var iepazīties
www.ey.com, paustajām vērtībām.

10. Piegādātājs garantē arī to, ka ne paša Piegādātāja, ne
Piegādātāja pārstāvju jebkad veikta darbība, prakse vai
rīcība nevar tikt atzīta par pretlikumīgu saskaņā ar
korupcijas vai noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu
legalizācijas novēršanas tiesību aktiem. Piegādātājs
garantē, ka ne pats Piegādātājs, ne Piegādātāja pārstāvji
ne šobrīd, ne arī agrāk nav bijuši pakļauti jebkuras valsts
vai regulējošas iestādes veiktai izmeklēšanai saistībā ar
notikušu vai iespējamu piemērojamo korupcijas vai
noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas
novēršanas tiesību aktu pārkāpumu, kā arī to, ka
Piegādātājam nav zināms neviens gadījums, kad kāds
Piegādātāja pārstāvis būtu veicis jebkādu darbību, kura
var tikt uzskatīta par iekšzemes vai ārvalstu korupcijas vai
noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas
novēršanas tiesību aktu pārkāpumu. Piegādātājs
apņemas segt jebkādus zaudējumus vai izdevumus, kas
saistībā ar jebkuru šajā punktā paredzēto garantiju vai
saistību neizpildi no Piegādātāja puses var rasties EY, tā
direktoriem, darbiniekiem, partneriem vai akcionāriem.
EY ir tiesības pārraudzīt un pārbaudīt to, kā Piegādātājs
izpilda savas šeit paredzētās saistības.
Konfidencialitāte
11.

Izņemot Līgumā pieļautos gadījumus vai piemērojamo
tiesību aktu izpildes mērķiem, Piegādātājam nav tiesību

atklāt trešajām personām nepubliskotu informāciju, kas
saistīta ar EY uzņēmumiem vai to uzņēmējdarbību vai
darījumiem, tostarp arī jebkādu EY uzņēmuma klientiem
vai apakšuzņēmējiem piederošu informāciju („EY
konfidenciālā informācija”). Turklāt Piegādātājam ir
tiesības izpaust EY konfidenciālo informāciju tikai tiem
saviem darbiniekiem, kuriem piekļuve attiecīgajiem
datiem ir pamatoti nepieciešama, lai nodrošinātu šajā
Līgumā paredzēto Piegādātāja saistību izpildi.
Piegādātājs
izmantos
jebkādu
EY konfidenciālo
informāciju tikai šī Līguma saistību izpildei.

Jēdzieniem, kas netiek atšķirīgi definēti šajā Līgumā, ir
Regulā paredzētā nozīme. Piegādātājs apliecina, ka tam
ir tiesības nodot Piegādātāja Personas datus EY tādā
apjomā, kādā šie dati tiek nodoti.
14.

Ciktāl saistībā ar šā Līguma izpildi Piegādātājs darbojas
kā tādu Personas datu apstrādātājs, kurus ir iesniedzis
EY vai kas ir saņemti ar EY starpniecību (turpmāk tekstā
„EY Personas dati”), ir piemērojami sekojoši noteikumi:
a)

Piegādātājs apstrādā EY Personas datus tikai uz
EY rakstveida norādījumu pamata;

b)

Piegādātājs apstrādā sekojošām vienai vai
vairākām kategorijām piederošu datu subjektu
Personas datus: EY un citu EY uzņēmumu
darbinieki, partneri, vadītāji, direktori, bijušie
darbinieki, bijušie partneri, bijušie vadītāji, bijušie
direktori, jaunpieņemti darbinieki un individuālie
uzņēmēji, kā arī EY un citu EY uzņēmumu
pieteikumu
iesniedzēji,
uzņēmēji/
apakšuzņēmēji, klienti un piegādātāji;

c)

Piegādātājs veic atbilstošus tehniskos un
organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu EY
Personas datus pret neautorizētu vai prettiesisku
apstrādi, kā arī pret to nejaušu bojāeju,
iznīcināšanu, bojājumiem, sagrozīšanu vai
izpaušanu;

d)

Piegādātājs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne
vēlāk kā 24 stundu laikā no brīža, kad tam kļuvis
zināms, paziņo EY par notikušu drošības
pārkāpumu (lai nodrošinātu EY iespēju
nepieciešamības gadījumā ziņot par personas
datu drošības pārkāpumu attiecīgajai datu
aizsardzības
iestādei
un
datu
subjektam/subjektiem);

e)

Piegādātājs nodrošina EY Personas datu
konfidencialitāti un uzliek pienākumu visiem
Piegādātāja pārstāvjiem, kuri ir iesaistīti EY
Personas datu apstrādē, to nodrošināt;

f)

Piegādātājs nenodod EY Personas datus un
neapstrādā EY Personas datus ārpus Eiropas
Savienības robežām bez iepriekšējas rakstiskas
EY piekrišanas;

g)

Piegādātājs
nepiesaista
datu
apstrādes
apakšuzņēmējus bez iepriekšējas rakstiskas EY
piekrišanas;

h)

Piegādātājam ir pienākums pēc EY pieprasījuma
sniegt atbalstu ietekmes uz datu aizsardzību
novērtējuma veikšanā pirms EY Personas datu
apstrādes;

i)

Piegādātājs bez nepamatotas kavēšanās paziņo
EY par visiem pieprasījumiem, kas ir saņemti no

Datu aizsardzība
12.

Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, EY ir tiesīgs nodot
Piegādātāja sniegto informāciju citiem EY uzņēmumiem,
EY vai EY uzņēmumu apakšuzņēmējiem, dalībniekiem,
akcionāriem, direktoriem, amatpersonām, partneriem,
vadītājiem vai darbiniekiem („EY personas”), kā arī EY,
citu EY uzņēmumu vai EY personu ārējiem pakalpojumu
sniedzējiem („Pakalpojumu sniedzēji”), kas ir tiesīgi
vākt, izmantot, nodot, uzglabāt vai citādi to kontrolēt vai
apstrādāt (šis darbību kopums šeit turpmāk apzīmēts ar
darbības vārdu „apstrādāt”) dažādās jurisdikcijās, kurās
tie darbojas, ja tas notiek saistībā ar:
a)

Pakalpojumiem;

b)

EY uzņēmumam obligātu tiesību aktos paredzētu
vai juridisku pienākumu izpildi;

c)

konflikta identificēšanu;

d)

riska vadību un kvalitātes pārbaudēm; vai

e)

EY iekšējo finanšu uzskaiti, informācijas
tehnoloģijām vai citiem ar administratīvo atbalstu
saistītiem pakalpojumiem

(turpmāk kopā saukti par „Apstrādes mērķiem”).
13.

Šeit iepriekš 12. punktā minētajiem Apstrādes mērķiem
EY, citi EY uzņēmumi, EY personas un Pakalpojumu
sniedzēji, būdami informācijas pārziņi, ir tiesīgi apstrādāt
Piegādātāja sniegto informāciju, kas saistīta ar
identificētām vai identificējamām fiziskām personām
(„Personas dati”) (turpmāk tekstā - „Piegādātāja
Personas dati”) dažādās jurisdikcijās, kurās tie darbojas
(EY biroju atrašanās vietas norādītas interneta vietnē
www.ey.com). Piegādātāja Personas datu nodošana EY
tīkla ietvaros tiek veikta saskaņā ar EY Saistošajos
korporatīvajos noteikumos noteiktajām politikām (skat.
www.ey.com/bcr). EY apstrādā Piegādātāja Personas
datus, ievērojot piemērojamos tiesību aktos un
profesionālo
darbību
regulējošos
noteikumos
paredzētās datu aizsardzības prasības, tostarp, Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu
95/46/EK (turpmāk kopā
saukti par „Regulu”).
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identificētas vai identificējamas fiziskas personas
attiecībā uz piekļuvi EY Personas datiem, lai
nodrošinātu EY iespēju izpildīt savu pienākumu
atbildēt uz šādiem no datu subjekta vai
subjektiem saņemtiem pieprasījumiem likumā
paredzētajā termiņā;
j)

Ja netiek noslēgta rakstveida vienošanās par
pretējo, apstrādes ilgums atbilst Līguma darbības
termiņam; un

k)

Pēc Pakalpojumu sniegšanas beigām EY pēc
saviem ieskatiem nosaka, vai Piegādātājam visi
EY Personas dati ir jāizdzēš vai jānodod atpakaļ
EY;

pilnvaras noslēgt un izpildīt šo Līgumu, kurš pēc
parakstīšanas uzliek Piegādātājam spēkā esošus
un saistošus pienākumus;
d)

15. Ciktāl saistībā ar šā Līguma izpildi EY, darbojoties kā datu
pārzinis, nodod EY Personas datus Piegādātājam, kurš
arī darbojas kā datu pārzinis, ir piemērojami sekojoši
noteikumi:
a)

Piegādātājs uzņemas pilnu atbildību par tā veikto
EY Personas datu apstrādi;

b)

Piegādātājs garantē, ka EY Personas datu
apstrādes procesā izpildīs visus savus
pienākumus, kurus nosaka piemērojamie datu
aizsardzību reglamentējošie tiesību akti, tostarp
Regula, un veiks atbilstošus tehniskos un
organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu EY
Personas datus pret neautorizētu vai prettiesisku
apstrādi, kā arī pret to nejaušu bojāeju,
iznīcināšanu, bojājumiem, sagrozīšanu vai
izpaušanu.

18.

Ja EY un Piegādātājam ir noslēgts līgums par revīzijas
pakalpojumiem, Piegādātājs apliecina un garantē, ka
paredzamas
kopsummas,
kas
ir
jāsamaksā
Piegādātājam saskaņā ar šo Līgumu vai visiem pārējiem
līgumiem starp EY un Piegādātāju, kas ir spēkā jebkurā
finanšu gadā, nepārsniegs 7% no Piegādātāja kopējiem
ieņēmumiem šajā periodā. Ja kādam no EY
uzņēmumiem un Piegādātājam nav noslēgts līgums par
revīzijas pakalpojumiem, Piegādātājs apliecina un
garantē, ka paredzamas kopsummas, kas ir jāsamaksā
Piegādātājam saskaņā ar šo Līgumu vai visiem pārējiem
līgumiem starp EY un Piegādātāju, kas ir spēkā jebkurā
finanšu gadā, nepārsniegs 40% no Piegādātāja kopējiem
ieņēmumiem šajā periodā.

19.

Piegādātājs piekrīt nekavējoties informēt EY par
jebkādām apstākļu izmaiņām, kuru dēļ jebkura no 17. un
18. punktā minētajām Piegādātāja garantijām vai
apliecinājumiem Līguma darbības laikā var kļūt
nepatiesa vai zaudēt spēku. Ja kāda no Piegādātāja
garantijām vai apliecinājumiem kļūst neprecīza, EY ir
tiesības nekavējoties izbeigt šo Līgumu 22. punkta d)
apakšpunktā paredzētajā kārtībā.

16. Piegādātājs sniedz EY jebkādu informāciju, kas ir
nepieciešama, lai izvērtētu 14. un 15. punktā paredzēto
Piegādātāja pienākumu izpildi un dotu iespēju EY (vai EY
pieaicinātam ārējam auditoram) veikt Piegādātāja IT
sistēmu un infrastruktūras auditu, arī pārbaudes,
savlaicīgi par tām brīdinot un veicot tās parastajā darba
laikā.
Paziņojums par neatkarību
17.

Piegādātājs apliecina un garantē, ka šī Līguma
noslēgšanas dienā:
a)

šāda veida līgumu noslēgšana atbilst Piegādātāja
parastās saimnieciskās darbības praksei,
sadarbojoties ar tādiem klientiem kā EY;

b)

piedāvājums iegādāties sniegtos Pakalpojumus
atbilst tirgus cenām un arī citādi ir saskaņā ar
Piegādātāja
iekšējām
cenu
noteikšanas
procedūrām un praksi;

c)

šī Līguma darbības laikā ne Piegādātājs (ja
Piegādātājs ir fiziska persona), ne kāds no
Piegādātāja direktoriem, amatpersonām vai
tiešiem vai netiešiem akciju īpašniekiem (ja
Piegādātājs ir juridiska persona), ne arī jebkura
fiziska persona, kura ir uzņēmusies būtisku
atbildību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu EY,
nevar būt par EY uzņēmuma revīzijas klienta
partneri, vadītāju, direktoru padomes locekli vai
tiešu vai netiešu būtiska akciju skaita īpašnieku
(vai citādi to kontrolēt). Šī 17. punkta d)
apakšpunkta mērķiem tiek uzskatīts, ka personai
vai uzņēmumam pieder “būtisks akciju skaits”
organizācijā, ja (i) tā ir komplementārais
dalībnieks
šajā
organizācijā,
kas
ir
komandītsabiedrība; (ii) tai tieši vai pastarpināti
pieder pieci procenti (5%) vai vairāk akciju (vai uz
līguma vai citu tiesisku attiecību pamata iegūtas
tiesības kontrolēt
vadības darbu)
šajā
organizācijā, ja tās akcijas tiek kotētas biržā; (iii)
tai tieši vai pastarpināti pieder divdesmit procenti
(20%) vai vairāk akciju (vai uz līguma vai citu
tiesisku attiecību pamata iegūtas tiesības
kontrolēt vadības darbu) šajā organizācijā, ja tā ir
privāta;

Trešo personu tiesību ievērošana
20.

personai, kura paraksta šo Līgumu Piegādātāja
vārdā, ir juridiskas tiesības un neierobežotas
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Piegādātājs apliecina un garantē, ka Pakalpojumu
sniegšanas vai ar tiem saistītu tiesību nodošanas/
piešķiršanas rezultātā netiek pārkāptas trešajām

personām piederošas rūpnieciskā vai
īpašuma tiesības.

intelektuālā

Samaksas noteikumi
25.

21.

Līdz ar to Pasūtītājs uzņemas jebkādu atbildību un
apņemas segt izdevumus, kas var rasties EY, tā
partneriem, pārstāvjiem vai darbiniekiem, kā arī EY
uzņēmumiem, ja rūpnieciskā vai intelektuālā īpašuma
tiesību īpašnieks saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu ceļ
pret EY vai EY uzņēmumu prasību vai iesniedz sūdzību.

Citi noteikumi

EY līguma izbeigšana
22.

EY var izbeigt šo Līgumu bez sankcijām, nosūtot
rakstisku paziņojumu; Līgums tiks nekavējoties izbeigts,
ja: (a) pret Piegādātāju ir iesniegts bankrota procedūras
pieteikums vai Piegādātājs nonāk likvidācijas procesā;
vai (b) kļūst acīmredzams, ka Piegādātājs nespēs pildīt
savas Līguma saistības; vai (c) Piegādātājs pārkāpj no
šā Līguma izrietošās saistības; vai (d) Piegādātāja
paziņojums par neatkarību kļūst neprecīzs; vai (e) EY
pamatoti nosaka, ka vairs nevar turpināt šīs komerciālās
attiecības ar Piegādātāju tā dēļ, ka tiesiskie un
regulatīvie pienākumi ierobežo revidentu neatkarību.

EY nosaukums un logotips
23.

Ja vien Līgumā nav īpaši paredzētas atšķirīgas tiesības,
Piegādātājs nav tiesīgs izmantot EY nosaukumu,
logotipu vai preču zīmi („EY nosaukums”). Ciktāl
Līgums īpaši pilnvaro Piegādātāju izmantot EY
nosaukumu, EY ar šo piešķir Piegādātājam
neekskluzīvas tiesības, ievērojot Līgumā paredzētos
noteikumus un nosacījumus, izmantot EY nosaukumu
tikai un vienīgi saistībā ar šo Līgumu un saskaņā ar to.
Piegādātājs atzīst EYGN Limited (Bahamu salās
reģistrēta sabiedrība, reģistrācijas numurs 122087 B)
tiesības uz EY nosaukumu un piekrīt nepieļaut nekādu
darbību veikšanu, kas varētu jebkādā veidā ierobežot
EYGN Limited tiesības uz EY nosaukumu. Papildus šeit
iepriekš norādītajām tiesībām Piegādātājs neiegūst
nekādas citas tiesības, īpašuma tiesības vai tiesības gūt
labumu no EY nosaukuma un atsakās no jebkādām
prasībām saistībā ar to. Piegādātājs nav tiesīgs nodot vai
piešķirt tiesības uz EY nosaukuma izmantošanu
trešajām personām vai atļaut trešajai personai, arī ar
Piegādātāju saistītai personai, izmantot EY nosaukumu
bez iepriekšējas rakstiskas EY piekrišanas. Piegādātājs
atveido EY nosaukumu tikai EY apstiprinātā veidā un,
atveidojot EY nosaukumu, izmanto atbilstošas juridiskas
atrunas un apzīmējumus saskaņā ar EY norādījumiem.
EY ir tiesīgs jebkurā brīdī ar rakstveida paziņojumu
atsaukt tiesības izmantot EY nosaukumu; šāds
atsaukums stājas spēkā nekavējoties, bez sankcijām.

Kontrolpaketes īpašnieka maiņa
24.

Piegādātājs nodrošinās, ka rēķini pilnībā atbilst visu
piemērojamo tiesisko un fiskālo noteikumu prasībām. EY
ir tiesības nosūtīt atpakaļ jebkuru nepilnīgu rēķinu tā
labošanai. EY apmaksās pienācīgi piestādītus rēķinus
30 dienu laikā no to saņemšanas brīža.

Ja jebkurā brīdī šī Līguma darbības laikā mainās
Piegādātāja
akciju
kontrolpaketes
īpašnieks,
Piegādātājs nekavējoties informē EY par šīm izmaiņām.
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26.

Šis Līgums ir pilna apjoma vienošanās par tajā
minētajiem Pakalpojumiem un citiem jautājumiem, un tas
aizstāj visas iepriekšējās vienošanās, saprašanos un
apliecinājumus
saistībā
ar
šiem
minētajiem
Pakalpojumiem un citiem jautājumiem, t.sk. jebkādus
iepriekš noslēgtus līgumus par konfidencialitātes
ievērošanu.

27.

Ikviena no pusēm var parakstīt šo Līgumu (un jebkādus
tā grozījumus) elektroniski, un ikviena no pusēm var
parakstīt atsevišķu viena un tā paša dokumenta
eksemplāru. Ikvienai no pusēm jāsniedz rakstiska
piekrišana šī Līguma grozīšanai.

28.

Neviena no pusēm nedrīkst cedēt jebkādas no tās
tiesībām, saistībām vai prasībām, kas izriet no šī
Līguma.

29.

Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem (pilnībā vai daļēji)
tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai kāda cita
iemesla dēļ neīstenojamu, pārējie nosacījumi paliek
spēkā pilnā apmērā.

