Publisko iepirkumu likuma 8.² panta iepirkuma
“Poligrāfijas pakalpojumi”
Nr. LI 2014-04
Pielikums Nr.5

Pakalpojumu līgums Nr.
Rīgā,

2014.gada __.___________

Latvijas Institūts, reģistrācijas Nr.90009743212, tā direktores Karinas Pētersones personā,
kura rīkojas uz nolikuma pamata (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses,
un __________________________, reģistrācijas Nr. __________________, tās ___________
_____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk –
IZPILDĪTĀJS), no otras puses,
kopā saukti PUSES, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 8.² panta un iepirkuma ar
identifikācijas Nr. LI 2014-04 „Poligrāfijas pakalpojumi” nolikumu, rezultātu un
IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu pakalpojuma līgumu (turpmāk - Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta, bet IZPILDĪTĀJS izgatavo un piegādā poligrāfijas izstrādājumus
(turpmāk tekstā sauktas “PRECES”) saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1.
2.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. PUSES vienojas, ka kopējā Līguma summa ir _______EUR (summa vārdiem) un
pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas ir ______ EUR (summa vārdiem). Līguma
summa kopā ar PVN ir _______ EUR (summa vārdiem).
2.2. Līguma 2.1. punktā minētā summa ietver visus PASŪTĪTĀJA maksājumus
IZPILDĪTĀJAM un nekādi papildus maksājumi darbu izpildes gaitā netiek paredzēti.
2.3. PASŪTĪTĀJS par PRECĒM samaksā IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar IZPILDĪTĀJA
iesniegto pavadzīmi atbilstoši PASŪTĪTĀJA veiktajam konkrētajam pasūtījumam.
2.4. PASŪTĪTĀJS veic samaksu par saņemtajām PRECĒM 20 (divdesmit) darba dienu
laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas ar bankas pārskaitījumu uz
IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu.
2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kurā PASŪTĪTĀJS veicis bankas
pārskaitījumu.
2.6. Ja PASŪTĪTĀJS neveic apmaksu paredzētajā termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu
0,5% apmērā no neapmaksātās Līguma summas par katru kavēto dienu. Līgumsoda
kopējā summa nedrīkst pārsniegt kopējo Līguma summu.
2.7. Puses vienojas, ka pirms IZPILDĪTĀJAM par veikto PAKALPOJUMU pienākošās
atlīdzības izmaksāšanas, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības no šiem maksājumiem ieturēt
IZPILDĪTĀJAM aprēķinātos līgumsodus, iepriekš IZPILDĪTĀJAM nosūtot attiecīgu
rakstveida paziņojumu, kurā norādīts aprēķinātā un ieturētā līgumsoda pamatojums un
apmērs.
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2.8. Ja Līguma darbības laikā pamatojoties uz grozījumiem normatīvajos aktos, tiek mainīta
piemērojamā PVN likme, norēķinos tiek piemērota PVN likme atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajam.
3. PREČU PASŪTĪŠANAS UN PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA
3.1. PASŪTĪTĀJS saskaņā ar laika grafiku (Pielikums Nr.3) iesniedz IZPILDĪTĀJAM
poligrāfiskai tiražēšanai sagatavotu brošūru un faktu lapu maketus Indesigne vai drukas
PDF formātā elektroniski. PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU par nepieciešamajiem
nelielajiem precizējumiem vizītkaršu maketos.
3.2. IZPILDĪTĀJS precizētos vizītkaršu maketus saskaņošanai iesniedz elektroniski 1
(vienas) darba dienas laikā.
3.3. IZPILDĪTĀJS paraugnovilkumus brošūrām un faktu lapām saskaņošanai iesniedz 2
(divu) darba dienu laikā 2 (divos) eksemplāros (no kuriem viens glabājas pie pasūtītāja,
otrs – pie IZPILDĪTĀJA) pēc pasūtījuma saņemšanas dienas.
3.4. IZPILDĪTĀJS izgatavo un piegādā PRECES uz PASŪTĪTĀJA norādīto adresi saskaņā
ar laika grafiku. (Pielikums Nr.3)
3.5. Kopā ar precēm IZPILDĪTĀJS atdod PASŪTĪTĀJAM iespieddarbu precizētos
vizītkaršu maketus.
3.6. IZPILDĪTĀJS pirms piegādes komplektē PRECES, kā arī attiecīgi izraksta pavadzīmes.
3.7. IZPILDĪTĀJS PRECES piegādā gofrkartona kastēs, kas marķētas datora drukā ar
izdevuma pilnu nosaukumu, eksemplāru skaitu iepakojumā, PASŪTĪTĀJA nosaukumu
un izgatavošanas datumu.
3.8. PASŪTĪTĀJS pieņem tikai tādas PRECES, kuras iepakotas saskaņā ar Līguma
3.8.punktu un ir norādītas IZPILDĪTĀJA pavadzīmē, kas veidota, pamatojoties uz
veikto pasūtījumu, un ko atbilstības gadījumā paraksta abas PUSES.
3.9. IZPILDĪTĀJS garantē piegādāto PREČU kvalitātes atbilstību PASŪTĪTĀJA attiecīgo
iepriekšējo iespieddarbu analogiem, tehniskajām specifikācijām, augstvērtīgas drukas,
pēcapstrādes, iesiešanas un iepakošanas kritērijiem, kā arī Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz šāda veida PRECĒM.
IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko
nodrošinājumu un darbinieku kvalifikāciju.
3.10. PASŪTĪTĀJS izvērtē pasūtījuma izpildes kvalitāti saskaņā ar iepriekšējo analogu un,
ievērojot visus augstvērtīgas drukas, pēcapstrādes, iesiešanas un iepakošanas kritērijus,
un 2 (divu) darba dienu laikā par to sagatavo pieņemšanas – nodošanas aktu vai
pretenziju vēstuli. Par pretenziju vēstules sagatavošanu PASŪTĪTĀJS pa tālruni paziņo
IZPILDĪTĀJAM pretenziju vēstules sagatavošanas dienā. Ja pretenziju vēstule tiek
sagatavota pēc darba dienas beigām, par pretenziju vēstuli tiek paziņots nākamajā darba
dienā.
3.11. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem novērš visas piegādāto PREČU kvalitātes
neatbilstības vai bojājumus, ja PASŪTĪTĀJS par tām ir informējis IZPILDĪTĀJU
Līguma 3.10.punktā noteiktajā kārtībā.
3.12. Ja IZPILDĪTĀJS kavē piegādes termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 0,5% apmērā
no Līguma summas par katru kavēto dienu.
4. PUŠU ATBILDĪBA
4.1. PUSE tiek atbrīvota no atbildības par Līguma neizpildi, ja PUSE nevar izpildīt ar
Līgumu uzņemtās saistības nepārvaramas varas dēļ. Ar nepārvaramu varu saprot
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apstākļus, kas iestājas neatkarīgi no PUŠU gribas un kuru iestāšanos PUSES nevarēja
paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki vai
dabas stihijas, karadarbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi
apstākļi, kas nav pakļauti Pušu gribai.
4.2. PUSE, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par šo apstākļu iestāšanos
informē otru PUSI piecu dienu laikā no nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās brīža. Ja
PUSE, kuras darbību traucē nepārvaramās varas apstākļi, par to neziņo piecu dienu
laikā, viņa zaudē tiesības uz tiem atsaukties.
4.3. PUSE ir atbildīga otrai PUSEI par Līgumā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu
izpildi, un tā apņemas atlīdzināt otrai PUSEI visus zaudējumus, kas radušies Līguma
neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ, izņemot Līguma 6.2.punktā minētajā gadījumā.
4.4. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo PUSI no Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzības
pienākumiem.
5. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, TĀ GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Līgums stājas, kad to parakstījušas abas PUSES, un ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai
izpildei.
5.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc PUŠU rakstveida vienošanās. Ir
pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Par būtiskiem uzskatāmi grozījumi, kas
minēti Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta trešajā daļā.
5.3. Ja viena PUSE nepilda vai nepienācīgi pilda līgumsaistības, otra PUSE var izbeigt šo
līgumu, rakstiski brīdinot par to piecas darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā PUSE, kas
nepilda vai nepienācīgi pilda līgumsaistības, desmit darba dienu laikā atlīdzina otrai
PUSES zaudējumus, kas tai radušies līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes
rezultātā.
5.4. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citu šī
Līguma noteikumus.
5.5.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
5.5.1. pret IZPILDĪTĀJU tiek ierosināta maksātspējas lieta vai tiek pieņemts lēmums
par likvidāciju vai reorganizāciju, kas traucē IZPILDĪTĀJAM turpināt Līgumā
noteikto saistību izpildi;
5.5.2.

IZPILDĪTĀJS būtiski pārkāpj vai nepilda Līgumā paredzētās saistības vai nav
novērsis konstatētos trūkumus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja
atkārtota rakstveida paziņojuma saņemšanas.

5.6.IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja PASŪTĪTĀJS pēc
atkārtota rakstveida pieprasījuma nav veicis samaksu par pieņemtajiem Pakalpojumiem.
5.7.PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma vismaz 10 (desmit) dienas
iepriekš par to brīdinot IZPILDĪTĀJU un norēķinoties par pieņemtajiem Pakalpojumiem,
izņemot gadījumu, ja šajā Līgumā noteikta cita kārtība.
5.8.Pušu savstarpējie oficiālie paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi ierakstītā vēstulē uz
Līguma ievaddaļā norādītajām Pušu adresēm.
5.9.Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek
reorganizēts, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam.
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6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
6.1. Visus strīdus vai domstarpības, kas rodas Līguma izpildes gaitā, PUSES risina
savstarpēju pārrunu ceļā. Ja PUSES pārrunu ceļā strīdu atrisināt nevar, tas izšķirams
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.2. Līguma izpildi koordinējošā persona no PASŪTĪTĀJA puses ir Latvijas Institūts
informācijas projektu koordinatore Sandra Īriste (tālr.nr.: 67503639, e-pasta adrese:
sandra.iriste@li.lv).
6.3. Līguma
izpildi
koordinējošā
_______________________ (tālr.
________________).

persona
no
___________,

IZPILDĪTĀJA
puses
ir
fakss ________, e-pasts:

6.4.Līguma 6.2. punktā norādītā Līguma izpildes kontaktpersona no PASŪTĪTĀJA puses
atbild par visu šajā Līgumā noteikto PASŪTĪTĀJA pienākumu izpildi un Līguma izpildes
organizēšanu Pasūtītāja vārdā, nodošanas - pieņemšanas akta un rēķina saskaņošanu un
nodošanu parakstīšanai.
6.5.Līguma 6.3. punktā norādītā Līguma izpildes kontaktpersona no IZPILDĪTĀJA puses
atbild par visu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi un Līguma izpildes organizēšanu
IZPILDĪTĀJA vārdā, nodošanas - pieņemšanas akta un rēķina sagatavošanu, saskaņošanu
un nodošanu parakstīšanai IZPILDĪTĀJAM, kā arī iesniegšanu Līguma izpildes
kontaktpersonai no PASŪTĪTĀJA puses.
6.6. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīti rekvizīti, tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai
PUSEI.
6.7. PUSES apņemas iespējami savlaicīgi informēt viena otru par izmaiņām pilnvaroto
personu sastāvā vai atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.
6.8. Līgums ir sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, katrs uz ____ (skaits vārdiem) lapām
ar pielikumiem, kam ir vienāds juridiskais spēks. Viens eksemplārs glabājas pie
PASŪTĪTĀJA, bet otrs – pie IZPILDĪTĀJA.
7. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:
Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas
institūts”
Reģ. Nr.90009743212
Pils ielā 21, Rīgā, LV-1050
Valsts kase, TRELLV22
Konts: 56TREL:2110676001000
____________________________
Direktore Karina Pētersone

IZPILDĪTĀJS:

____________________________
Amats, vārds uzvārds
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Pielikumi:
Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājums
Pielikums Nr.3 Laika grafiks
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